PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi, Fő u. 19.
Szám7-1/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat
Képviselő-testületeinek 2012. február 9. napján 16.30 órakor megtartott nyilvános,
együttes testületi üléséről
Jelen vannak: Pápakovácsi önkormányzat: (5 fő)
Burghardt Ferenc polgármester
Vilman Csaba alpolgármester
Englertné Baranyai Krisztina képviselő
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő
Döbrönte önkormányzat: (5 fő)
Cseh Lajos polgármester
Müll János alpolgármester
Pilterné Keller Katalin képviselő
Czibula Gyögy képviselő
Takács László képviselő
Ganna önkormányzat: ( 5 fő)
Vesztergom József polgármester
Nagy Ottó alpolgármester
Berkiné Somogyi Adél képviselő
Buthi Ferenc képviselő
Brunner Sándor képviselő
Kup önkormányzat: (5 fő)
Varga Éva Teréz polgármester
Szanyi Pál alpolgármester
Burján Tibor képviselő
Stubán Zoltán képviselő
Gulyás Péter 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

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelent
polgármestereket és képviselőket. Megállapította, hogy Pápakovácsi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő megjelent, Kup Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 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./ Közös fenntartású óvodák költségeihez hozzájárulás, 2012. évi
költségvetés elfogadása
előadó: polgármester
2./ Közös Fenntartásu Általános iskola költségeihez hozzájárulás, 2012. évi
költségvetés elfogadása
Előadó : polgármester.
3./ Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester.
A javaslat szerinti napirendet valamennyi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ Közös fenntartású óvodák költségeihez hozzájárulás, 2012. évi
költségvetés elfogadása
előadó: polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy az intézmény 2012. évi
költségvetési tervezetét a képviselők előzőleg kézhez kapták. A polgármesterek –
képviselő-testületeik felhatalmazása alapján – már előzetesen tárgyalták a
tervezetet, vállalva az előző évi támogatás összegének biztosítását. A költségvetési
tervezet ennek alapján került elkészítésre. Elmondta, hogy a tervezet szerint
Pápakovácsi önkormányzata ez évben is jelentős részt vállal a támogatásból,
hasonlóan az előző évekhez. Kérte a hozzászólásokat.
Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere, Vesztergom József Ganna község
polgármestere, Varga Éva Teréz Kup község polgármestere, Stankovics Ferenc
Nóráp község polgármestere nyilatkoztak, hogy képviselő-testületük az előzetes
megbeszélés alapján a településről járó gyermekek után 80 eft /év támogatást
biztosítanak. Ennek alapján az alábbi éves támogatást biztosítják: Döbrönte 720 e
ft, Ganna 160e Ft, Kup 4…..Ft, Nóráp 240 e Ft.
Burghardt Ferenc Pápakovácsi község polgármestere kérte a képviselőtestületeket, hogy a közös fenntartású óvodák 2012. évi költségvetését az
előterjesztés szerint fogadják el.

Döbrönte község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
5/2012. (II.9.) KT határozat
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
társulás útján működtetett óvodai feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi
összegű hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
240 e Ft
Döbrönte Önkormányzat
720 e Ft
Ganna Önkormányzat
160 e Ft
Kup Önkormányzat
4.447 e Ft
Pápakovácsi Önkormányzat
5.437 e Ft
Döbrönte
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási
fenntartásban lévő óvodák (Vadrózsa és Mesevár Óvoda) 2012 évi
költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
1. Bevételek főösszege:
35.092 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
18313 eFt
- saját bevétel
2200 eFt
- kistérségi támogatás
3575 eFt
- fenntart telep. tám.
11004 eFt,
2. Kiadások főösszege
35.092 eFt, ebből
- személyi juttatás
18579 eFt
- munkaadói járulék
4709 eFt
- dologi kiadás
11804 eFt
3. Az intézmények engedélyezett dolgozói létszáma:
2012. június 30-ig
10 fő
2012. július 1-től
9,5 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag
norma 2012 évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a
normatív kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup –
Döbrönte – Ganna-Nóráp községekben – a 3 és többgyermekes családoknál
a nyersanyag norma 65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a
nyersanyagnorma 50 %-a.
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
1/2012. (II.9.) KT határozat
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a társulás
útján működtetett óvodai feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi összegű
hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
240 e Ft
Döbrönte Önkormányzat
720 e Ft
Ganna Önkormányzat
160 e Ft
Kup Önkormányzat
4.447 e Ft
Pápakovácsi Önkormányzat
5.437 e Ft
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási fenntartásban
lévő óvodák (Vadrózsa és Mesevár Óvoda) 2012 évi költségvetését az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Bevételek főösszege:
35.092 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
18313 eFt

-

saját bevétel
kistérségi támogatás
fenntart telep. tám.

2200 eFt
3575 eFt
11004 eFt,

2. Kiadások főösszege
35.092 eFt, ebből
- személyi juttatás
18579 eFt
- munkaadói járulék
4709 eFt
- dologi kiadás
11804 eFt
3. Az intézmények engedélyezett dolgozói létszáma:
2012. június 30-ig
10 fő
2012. július 1-től
9,5 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag
norma 2012 évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a
normatív kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup –
Döbrönte – Ganna-Nóráp községekben – a 3 és többgyermekes családoknál
a nyersanyag norma 65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a
nyersanyagnorma 50 %-a.
Kup község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
7/2012. (II.9.) KT határozat
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a társulás
útján működtetett óvodai feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi összegű
hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
240 e Ft
Döbrönte Önkormányzat
720 e Ft
Ganna Önkormányzat
160 e Ft
Kup Önkormányzat
4.447 e Ft
Pápakovácsi Önkormányzat
5.437 eFt
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási fenntartásban
lévő óvodák (Vadrózsa és Mesevár Óvoda) 2012 évi költségvetését az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Bevételek főösszege:
35.092 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
18313 eFt
- saját bevétel
2200 eFt
- kistérségi támogatás
3575 eFt
- fenntart telep. tám.
11004 eFt,
2. Kiadások főösszege
35.092 eFt, ebből
- személyi juttatás
18579 eFt
- munkaadói járulék
4709 eFt
- dologi kiadás
11804 eFt
3. Az intézmények engedélyezett dolgozói létszáma:
2012. június 30-ig
10 fő
2012. július 1-től
9,5 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag
norma 2012 évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.

5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a
normatív kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup –
Döbrönte – Ganna-Nóráp községekben – a 3 és többgyermekes családoknál
a nyersanyag norma 65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a
nyersanyagnorma 50 %-a.
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
6/2012. (II.9.) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
társulás útján működtetett óvodai feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi
összegű hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
240 e Ft
Döbrönte Önkormányzat
720 e Ft
Ganna Önkormányzat
160 e Ft
Kup Önkormányzat
4.447 e Ft
Pápakovácsi Önkormányzat
5.437 e Ft
Pápakovácsi
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási
fenntartásban lévő óvodák (Vadrózsa és Mesevár Óvoda) 2012 évi
költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
1. Bevételek főösszege:
35.092 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
18313eFt
- saját bevétel
2200 eFt
- kistérségi támogatás
3575 eFt
- fenntart telep. tám.
11004 eFt,
2. Kiadások főösszege
35.092 eFt, ebből
- személyi juttatás
18579 eFt
- munkaadói járulék
4709 eFt
- dologi kiadás
11804 eFt
3. Az intézmények engedélyezett dolgozói létszáma:
2012. június 30-ig
10 fő
2012. július 1-től
9,5 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag
norma 2012 évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a
normatív kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup –
Döbrönte – Ganna-Nóráp községekben – a 3 és többgyermekes családoknál
a nyersanyag norma 65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a
nyersanyagnorma 50 %-a.
Ganna község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
6/2012. (II.9.) KT határozat
Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a társulás
útján működtetett óvodai feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi összegű
hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
240 e Ft
Döbrönte Önkormányzat
720 e Ft

Ganna Önkormányzat
160 e Ft
Kup Önkormányzat
4.447 e Ft
Pápakovácsi Önkormányzat
5.437 e Ft
Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási fenntartásban
lévő óvodák (Vadrózsa és Mesevár Óvoda) 2012 évi költségvetését az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Bevételek főösszege:
35.092 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
18313eFt
- saját bevétel
2200 eFt
- kistérségi támogatás
3575 eFt
- fenntart telep. tám.
11004 eFt,
2. Kiadások főösszege
35.092 eFt, ebből
- személyi juttatás
18579 eFt
- munkaadói járulék
4709 eFt
- dologi kiadás
11804 eFt
3. Az intézmények engedélyezett dolgozói létszáma:
2012. június 30-ig
10 fő
2012. július 1-től
9,5 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag
norma 2012 évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a
normatív kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup –
Döbrönte – Ganna-Nóráp községekben – a 3 és többgyermekes családoknál
a nyersanyag norma 65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a
nyersanyagnorma 50 %-a.
A szavazást követően Ganna község Önkormányzatának képviselő-testülete
elhagyta az üléstermet.

2./ Közös Fenntartásu Általános iskola költségeihez hozzájárulás, 2012. évi
költségvetés elfogadása
Előadó : polgármester.
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a költségvetési tervezetet a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Elmondta, hogy az oktatási bizottság
már előzetesen tárgyalta a költségvetési javaslatokat, s egyetértett a tervezetben
foglalt támogatások biztosításával, a tervjavaslattal, Pápakovácsi község
Önkormányzata nagyobb részt vállalva a fenntartásból.
Kérte a képviselő-testületeket a hozzájárulások, illetve a költségvetés
jóváhagyásáról történő szavazásra.
Döbrönte község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
6/2012.(II.9.) KT határozat
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
társulás útján működtetett iskolai
feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi
összegű hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
760 e Ft

Döbrönte Önkormányzat
Kup Önkormányzat
Pápakovácsi Önkormányzat

1360 e Ft
883 eFt
10637 e Ft

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Közös Fenntartású Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Intézet (8596
Pápakovácsi, Fő u. 20.) 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Bevételek főösszege:
73.944 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
42235 e Ft
- saját bevétel
3.332 eFt
- kistérségi támogatás
14.737 eFt
- fenntart telep. tám.
13.640 eFt:
2. Kiadások főösszege
73.944 eFt, ebből
- személyi juttatás
41.290 eFt
- munkaadói járulék
10.737 eFt
- dologi kiadás
21.917 eFt
3. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 19 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag norma
2012. évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a normatív
kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup – Döbrönte –
Ganna községekben – a 3 és többgyermekes családoknál a nyersanyag norma
65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a nyersanyagnorma 50 %-a.
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
2/2012.(II.9.) KT határozat
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a társulás
útján működtetett iskolai
feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi összegű
hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
760 e Ft
Döbrönte Önkormányzat
1360 e Ft
Kup Önkormányzat
883 e Ft
Pápakovácsi Önkormányzat
10637 e Ft
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Közös
Fenntartású Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Intézet (8596
Pápakovácsi, Fő u. 20.) 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Bevételek főösszege:
73.944 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
42235 e Ft
- saját bevétel
3.332 eFt
- kistérségi támogatás
14.737 eFt
- fenntart telep. tám.
13.640 eFt:
2. Kiadások főösszege
- személyi juttatás
- munkaadói járulék

73.944 eFt, ebből
41.290 eFt
10.737 eFt

- dologi kiadás
21.917 eFt
3. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 19 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag norma
2012. évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a normatív
kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup – Döbrönte –
Ganna községekben – a 3 és többgyermekes családoknál a nyersanyag norma
65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a nyersanyagnorma 50 %-a.
Kup község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
8/2012.(II.9.) KT határozat
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a társulás
útján működtetett iskolai
feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi összegű
hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
760 eFt
Döbrönte Önkormányzat
1360 eFt
Kup Önkormányzat
883 eFt
Pápakovácsi Önkormányzat
10637 e Ft
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Közös
Fenntartású Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Intézet (8596
Pápakovácsi, Fő u. 20.) 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Bevételek főösszege:
73.944 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
42.235e Ft
- saját bevétel
3.332 eFt
- kistérségi támogatás
14.737 eFt
- fenntart telep. tám.
13.640 eFt:
2. Kiadások főösszege
73.944 eFt, ebből
- személyi juttatás
41290 eFt
- munkaadói járulék
10.737 eFt
- dologi kiadás
21.917 eFt
3. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 19 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag norma
2012. évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a normatív
kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup – Döbrönte –
Ganna községekben – a 3 és többgyermekes családoknál a nyersanyag norma
65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a nyersanyagnorma 50 %-a.

Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
7/2012.(II.9.) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
társulás útján működtetett iskolai feladatellátáshoz 2012. évre az alábbi
összegű hozzájárulás biztosítják a társulás tagjai:
Nóráp Önkormányzata
760 e Ft
Döbrönte Önkormányzat
1360 e Ft
Kup Önkormányzat
883 e Ft
Pápakovácsi Önkormányzat
10637 e Ft
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Közös Fenntartású Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Intézet (8596
Pápakovácsi, Fő u. 20.) 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Bevételek főösszege:
73.944 eFt, ebből
- normatív állami támogatás
42.235 e Ft
- saját bevétel
3.332 eFt
- kistérségi támogatás
14.737 eFt
- fenntart telep. tám.
13.640 eFt:
2. Kiadások főösszege
73.944 eFt, ebből
- személyi juttatás
41.290 eFt
- munkaadói járulék
10.737 eFt
- dologi kiadás
21.917 eFt
3. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 19 fő
4. Az ellátottak étkeztetésében elszámolható napi élelmezési nyersanyag norma
2012. évben az alábbi:
- tízórai 58 Ft, ebéd 210 Ft, uzsonna 59 Ft, összesen: 327 Ft
Az intézmény alkalmazottainak nyersanyagnormája az ellátottakéval azonos
összegű. Munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 210Ft.
5. A tanulók étkezési térítési díjához az önkormányzatok hozzájárulása a
hatályban lévő együttes önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a normatív
kedvezményben nem részesülők esetében – Pápakovácsi – Kup – Döbrönte –
Ganna községekben – a 3 és többgyermekes családoknál a nyersanyag norma
65%-a, az 1 és 2 gyermekes családoknál a nyersanyagnorma 50 %-a.
A határozathozatalt követően Döbrönte község Önkormányzatának képviselő-testület
elhagyta az üléstermet.

3./ Körjegyzőség 2012. évi költségvetése
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a Körjegyzőség 2012. évi
költségvetésének tervezetét a képviselők előzőleg kézhez kapták. Mint az
előterjesztésből is látható, ez évben az egy lakosra jutó támogatás kevesebb, 4 e
ft/fővel.
Kérte a véleményeket, javasolta az előterjesztés szerinti költségvetés elfogadását.

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
8/2012.(II.9,) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában
lévő Pápakovácsi – Kup - Nóráp községek Körjegyzőségének 2012. évi
költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek
18.200 eFt
 Körjegyzőség állami támogatása
6.606 eFt
 Fenntartó önkorm. tám.
9.601 eFt
ebből: - Pápakovácsi (588 fő) 4.333 eFt
- Kup (495 fő)
3.647 eFt
- Nóráp (220 fő)
1.621 eFt
 Pénzmaradvány
1.993 eFt
Kiadások
18.200 eFt
 Személyi juttatások
12.545. eFt
- melyből a cafetéria összege 810 e Ft e Ft
Munkaadói járulékok
3.115 eFt
 Dologi kiadás
2.540 eFt
Létszámkeret:
5 fő
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
9/2012.(II.9,) KT határozat
Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Pápakovácsi – Kup - Nóráp községek Körjegyzőségének 2012. évi
költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek
18.200 eFt
 Körjegyzőség állami támogatása
6.606 eFt
 Fenntartó önkorm. tám.
9.601 eFt
ebből: - Pápakovácsi (588 fő) 4.333 eFt
- Kup (495 fő)
3.647 eFt
- Nóráp (220 fő)
1.621 eFt
 Pénzmaradvány
1.993 eFt
Kiadások
18.200 eFt
 Személyi juttatások
12.545. eFt
- melyből a cafetéria összege 810 e Ft e Ft
Munkaadói járulékok
3.115 eFt
 Dologi kiadás
2.540 eFt
Létszámkeret:
5 fő
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3/2012.(II.9,) KT határozat
Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Pápakovácsi – Kup - Nóráp községek Körjegyzőségének 2012. évi
költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek
18.200 eFt
 Körjegyzőség állami támogatása
6.606 eFt
 Fenntartó önkorm. tám.
9.601 eFt
ebből: - Pápakovácsi (588 fő) 4.333 eFt
- Kup (495 fő)
3.647 eFt



- Nóráp (220 fő)
Pénzmaradvány

1.621 eFt
1.993 eFt

Kiadások
18.200 eFt
 Személyi juttatások
12.545. eFt
- melyből a cafetéria összege 810 e Ft e Ft
Munkaadói járulékok
3.115 eFt
 Dologi kiadás
2.540 eFt
Létszámkeret:
5 fő
Több napirend nem lévén Burghardt Ferenc polgármester megköszönte a képviselők
munkáját, az együttes ülést 17.30 órakor bezárta.

k.m.f.

Burghardt Ferenc
polgármester

Kissné Szántó Mária
körjegyző

