PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi, Fő u. 19.
Szám:7-6/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat
Képviselő-testületeinek 2011. április 21-én 18.00 órakor megtartott nyilvános,
együttes testületi üléséről
Jelen vannak: Pápakovácsi önkormányzat: (4 fő)
Burghardt Ferenc polgármester
Vilman Csaba alpolgármester
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő
Döbrönte önkormányzat: (5 fő)
Cseh Lajos polgármester
Müll János alpolgármester
Pilterné Keller Katalin képviselő
Takács László képviselő
Czibula György képviselő
Ganna önkormányzat: ( 5 fő)
Vesztergom József polgármester
Nagy Ottó alpolgármester
Berkiné Somogyi Adél
Buthi Ferenc képviselő képviselő
Brunner Sándor képvsielő
Kup önkormányzat: (4 fő)
Varga Éva Teréz polgármester
Szanyi Pál alpolgármester
Burján Tibor képviselő
Bostai Csilla képviselő
Nóráp Önkormányzat: (5 fő)
Stankovics Ferenc polgármester
Pintér Sándorné alpolgármester
Antalné Ihász Mária képviselő
Englert Zoltán képviselő
Molnár József képviselő
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző
Bóka Istvánné körjegyző
Molnár Lászlóné igazgató
Vilmanné Placskó Erika óvodavezető
Laczkó Lászlóné óvodavezető
Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelent
polgármestereket és képviselőket. Megállapította, hogy Pápakovácsi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 4 fő megjelent, Kup Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 4 fő tagjából 4 fő megjelent, Nóráp Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő megjelent, Döbrönte Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő jelen van, Ganna község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Ezt követően javaslatot tett a napirend
megállapítására:

Napirendi javaslat:
1./ Mesevár és Vadrózsa Közös fenntartású óvodák 2010. évi pénzügyi tervének
teljesítése
előadó: polgármester
2./ Közös Fenntartásu Általános iskola 2010. évi költségvetésének teljesítése
Előadó : polgármester.
3./ Gyógypedagógiai aszisztens alkalmazása
Előadó: polgármester
4./ Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: polgármester.
A javaslat szerinti napirendet valamennyi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend tárgyalása
1./ Mesevár és Vadrózsa Közös fenntartású óvodák 2010. évi pénzügyi tervének
teljesítése
előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a hozzászólásokat.
Varga Éva Teréz Kup község polgármestere Kiegészítésként elmondta, hogy mint
az előterjesztésből is kitűnik, a Vadrózsa óvodánál – a bevételek és kiadások
teljesítésénél – megtakarítás volt, 705 e Ft összegben. Ezen összeget – a képviselőtestület tagjaival történt egyeztetés értelmében – az általános iskolai feladatok
finanszírozására javasolja fordítani.
A hozzászólást követően Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőtestületeket a szavazásra. Javasolta, hogy az előterjesztést módosítsák Kup
Önkormányzat képviselő-testületének javaslatával, azaz Kup Önkormányzat
hozzájárulása az óvoda kiadásaihoz 3372 e ft Ft. Az előterjesztés többi része
változatlan.
Döbrönte község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
28/2011. (IV.21.) KT határozat
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Mesevár és Vadrózsa óvoda 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
Bevételek:
Állami támogatás
25.174 eFt
Saját bevételek
2.012 eFt
Önkormányzatok hozzájárulása
10.208 eFt
Bevétel összesen
37.394 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
21.299 eFt
Tb járulék
5.384 eFt

Dologi kiadások
Kiadások összesen

10.711 eFt
37.394 e Ft

Ganna község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
35/2011. (IV.21.) KT határozat
Ganna
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Mesevár és Vadrózsa óvoda 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.:
Bevételek:
Állami támogatás
25.174 eFt
Saját bevételek
2.012 eFt
Önkormányzatok hozzájárulása
10.208 eFt
Bevétel összesen
37.394 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
21.299 eFt
Tb járulék
5.384 eFt
Dologi kiadások
Kiadások összesen

10.711 eFt
37.394 e Ft

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
11/2011. (IV.21.) KT határozat
Nóráp
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Mesevár és Vadrózsa óvoda 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
Bevételek:
Állami támogatás
25.174 eFt
Saját bevételek
2.012 eFt
Önkormányzatok hozzájárulása
10.208 eFt
Bevétel összesen
37.394 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
21.299 eFt
Tb járulék
5.384 eFt
Dologi kiadások
Kiadások összesen

10.711 eFt
37.394 e Ft

Kup község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (IV.21.) KT határozat
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Mesevár
és Vadrózsa óvoda 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadj:
Bevételek:
Állami támogatás
25.174 eFt
Saját bevételek
2.012 eFt
Önkormányzatok hozzájárulása
10.208 eFt
Bevétel összesen
37.394 eFt

Kiadások:
Személyi juttatások
Tb járulék
Dologi kiadások
Kiadások összesen
.

21.299 eFt
5.384 eFt
10.711 eFt
37.394 e Ft

Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
22/2011. (IV.21.) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Mesevár és Vadrózsa óvoda 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
beszámolót az alábiak szerint elfogadja.
Bevételek:
Állami támogatás
25.174 eFt
Saját bevételek
2.012 eFt
Önkormányzatok hozzájárulása
10.208 eFt
Bevétel összesen
37.394 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
21.299 eFt
Tb járulék
5.384 eFt
Dologi kiadások
Kiadások összesen

10.711 eFt
37.394 e Ft

. (Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
A szavazást követően Ganna község Önkormányzatának képviselő-testülete
elhagyta az üléstermet.
2./ Közös Fenntartásu Általános iskola 2010. évi költségvetésének teljesítése
Előadó : Burghardt Ferenc polgármester.
Burghardt Ferenc
polgármester megállapította, hogy az előterjesztést a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Javasolta, hogy előterjesztést azzal a
módosítással fogadják el, hogy Kup Önkormányzat hozzájárulása 705 e Ft-tal
növekedett. Kérte a képviselőket a véleménynyilvánításra, szavazásra.
Hozzászólás nem volt.
Döbrönte község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
29/2011. (IV.21.) KT határozat
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Általános Iskola 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót
az alábbiak szerint elfogadja:
Bevételek:
Állami támogatás
58.110 eFt
Saját bevételek
4.273 eFt
Fenntartó önkormányzatok
támogatása
14.244 eFt
Bevételek összesen:
76.627 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
44.013 eFt

Tb járulék
Dologi kiadások
Kiadások összesen

11.248 eFt
21.367 eFt
76.627 eFt

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2011. (IV.21.) KT határozat
Nóráp
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Általános Iskola 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót
az alábbiak szerint elfogadja.
Bevételek:
Állami támogatás
58.110 eFt
Saját bevételek
4.273 eFt
Fenntartó önkormányzatok
támogatása
14.244 eFt
Bevételek összesen:
76.627 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
44.013 eFt
Tb járulék
11.248 eFt
Dologi kiadások
21.367 eFt
Kiadások összesen
76.627 eFt

Kup község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (IV.21.) KT határozat
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános
Iskola
2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót az
alábbiak szerint elfogadja.
Bevételek:
Állami támogatás
58.110 eFt
Saját bevételek
4.273 eFt
Fenntartó önkormányzatok
támogatása
14.244 eFt
Bevételek összesen:
76.627 eFt
Kiadások:
Személyi juttatások
44.013 eFt
Tb járulék
11.248 eFt
Dologi kiadások
21.367 eFt
Kiadások összesen
76.627 eFt

Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (IV.21.) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Mesevár és Vadrózsa óvoda 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.
Bevételek:
Állami támogatás
58.110 eFt
Saját bevételek
4.273 eFt
Fenntartó önkormányzatok
támogatása
14.244 eFt
Bevételek összesen:
76.627 eFt

Kiadások:
Személyi juttatások
Tb járulék
Dologi kiadások
Kiadások összesen

44.013 eFt
11.248 eFt
21.367 eFt
76.627 eFt

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Gyógypedagógiai aszisztens alkalmazása
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy az Iskola Igazgatójának
kérelmét – mely gyógypedagógiai aszisztens alkalmazására vonatkozik – a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a levél megírása óta több bizonytalansági
tényező merült fel. Pontosan még nem tudni, hogy az érintett gyermekek az iskola
tanulói maradnak-e vagy másik iskolába kerülnek.
Felkérte Molnár Lászlóné Igazgató Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket a
kérésről.
Molnár Lászlóné Igazgató : Elmondta, hogy csak elvi hozzájárulást kérne arra az
esetre, ha az érintett gyermekek maradnak az iskolában. Akkor szeptemberből
továbbra is szükség lenne gyógypedagógiai aszisztens alkalmazására. A jelenleg
állományban lévő aszisztens szerződése június 30-án lejár, ha szükséges
szeptember 1-től kerülne ismét az állás betöltésre. A tanév végére eldől az érintett
tanulók sorsa, véleménye szerint a leginkább rászoruló tanulónak speciális iskolában
jobb lenne.
Vilman Csaba alpolgármester (Pápakovácsi) Megemlítette, hogy 2012-től a tervek
szerint a bérek költségét az állami költségvetés vállalná, így már ez nem nehezedne
az önkormányzatokra.
Molnár Lászlóné Igazgató : Véleménye szerint, ha az állami költségvetés biztosítja
a bérek fedezetét, pontosan meghatározza a szükséges állományi létszámokat.
Bostai Csilla képviselő (Kup) : Ő is pedagógusként dolgozik, követi a témában az
elhangzó híreket. A tervezett feladathoz – oktatás bérköltségeinek állami átvállalása
– véleménye szerint még nagyon sok döntést kell meghozni, erre rövidnek látja az
időt, szerinte 2013 előtt ez nem valósul meg.
Burghardt Ferenc polgármester kérte a testületeket a szavazásra:
Elmondta, hogy most csak az alkalmazás lehetőségéről döntsenek, a pénzügyi
fedezetről pedig a konkrét létszámfelvétel előtt hozzanak döntést.
Egyetértenek-e, hogy – amennyiben a jelenleg érintett tanulók az iskola tanulói
maradnak – továbbra is alkalmazásra kerüljön a pedagógiai aszisztens 2011.
szeptember 1-től?

Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (IV.21.) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
2011. szeptember 1-től a Közös Fenntartású Általános Iskolában- amennyiben
a gyermeklétszám indokolja – gyógypedagógiai aszisztens kerüljön
alkalmazásra.
Felkéri a képviselő-testület az Igazgatót, hogy a létszámra vonatkozó igényét
terjessze az együttes ülés elé.
Felelős: Molnár Lászlóné igazgató
Határidő: 2011. augusztus 15.
Kup
község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
25/2011. (IV.21.) KT határozat
Kup
Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2011.
szeptember 1-től a Közös Fenntartású Általános Iskolában- amennyiben a
gyermeklétszám indokolja – gyógypedagógiai aszisztens kerüljön alkalmazásra.
Felkéri a képviselő-testület az Igazgatót, hogy a létszámra vonatkozó igényét
terjessze az együttes ülés elé.
Felelős: Molnár Lászlóné igazgató
Határidő: 2011. augusztus 15.
Nóráp
község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2011. (IV.21.) KT határozat
Nóráp
Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2011.
szeptember 1-től a Közös Fenntartású Általános Iskolában- amennyiben a
gyermeklétszám indokolja – gyógypedagógiai aszisztens kerüljön alkalmazásra.
Felkéri a képviselő-testület az Igazgatót, hogy a létszámra vonatkozó igényét
terjessze az együttes ülés elé.
Felelős: Molnár Lászlóné igazgató
Határidő: 2011. augusztus 15.
Döbrönte
község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
30/2011. (IV.21.) KT határozat
Döbrönte
Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
2011. szeptember 1-től a Közös Fenntartású Általános Iskolában- amennyiben
a gyermeklétszám indokolja – gyógypedagógiai aszisztens kerüljön
alkalmazásra.
Felkéri a képviselő-testület az Igazgatót, hogy a létszámra vonatkozó igényét
terjessze az együttes ülés elé.
Felelős: Molnár Lászlóné igazgató
Határidő: 2011. augusztus 15.
A határozathozatalt követően Döbrönte község Önkormányzatának képviselő-testület
elhagyta az üléstermet.

4./ Körjegyzőség 2010. évi pénzügyi tervének teljesítése
előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a Körjegyzőség 2010. évi
pénzügyi tervének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselők előzőleg kézhez
kapták.
Kérte a véleményeket, javasolta az előterjesztés szerinti költségvetés elfogadását.
Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
25/2011. (IV.21.) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápakovácsi –KupNóráp községek Körjegyzőségének a 2010. évi pénzügyi terve teljesítéséről
szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
Bevételek:
Támogatás
Fenntartótól, állami támogatás
23.724 eFt
Előző évi pénzmaradvány
293 eFt
Bevételek összesen
24.017 eFt
Kiadások
Személyi juttatások
16.882 eFt
Járulékok
4.209 eFt
Dologi kiadások
2.105 eFt
Kiadások összesen
23.196 eFt
Pénzmaradvány
821 e Ft
Ebből: kötelezettséggel terhelt
348 eFt
Szabad pénzmaradvány
473 eFt

Kup község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
26/2011. (IV.21.) KT határozat
Kup
Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápakovácsi –Kup-Nóráp
községek Körjegyzőségének a 2010. évi pénzügyi terve teljesítéséről szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.
Bevételek:
Támogatás
Fenntartótól, állami támogatás
23.724 eFt
Előző évi pénzmaradvány
293 eFt
Bevételek összesen
24.017 eFt
Kiadások
Személyi juttatások
16.882 eFt
Járulékok
4.209 eFt
Dologi kiadások
2.105 eFt
Kiadások összesen
23.196 eFt
Pénzmaradvány
821 e Ft
Ebből: kötelezettséggel terhelt
348 eFt
Szabad pénzmaradvány
473 eFt

Nóráp
község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
14/2011. (IV.21.) KT határozat
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápakovácsi –Kup-Nóráp
községek Körjegyzőségének a 2010. évi pénzügyi terve teljesítéséről szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.
Bevételek:
Támogatás
Fenntartótól, állami támogatás
23.724 eFt
Előző évi pénzmaradvány
293 eFt
Bevételek összesen
24.017 eFt
Kiadások
Személyi juttatások
16.882 eFt
Járulékok
4.209 eFt
Dologi kiadások
2.105 eFt
Kiadások összesen
23.196 eFt
Pénzmaradvány
821 e Ft
Ebből: kötelezettséggel terhelt
348 eFt
Szabad pénzmaradvány
473 eFt

Több napirend nem lévén Burghardt Ferenc polgármester megköszönte a képviselők
munkáját, az együttes ülést 19.00 órakor bezárta.

k.m.f.

Burghardt Ferenc
polgármester

Kissné Szántó Mária
körjegyző

