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Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 14-én megtartott együttes üléséről
Az ülés helye: Művelődési Ház Információs Központja Alsószölnök
Jelen voltak:
Alsószölnök
Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Mákos Imre képviselő
Távolmaradtak: Barabás Attila és Horváth Zoltán képviselők, akik távolmaradásuk okát előre
bejelentették
Felsőszölnök
Ropos Gábor polgármester
Mizser Ferenc alpolgármester
Hanzsek Viktória képviselő
Balogh Péter képviselő
Takács Adrián Donát képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Treiberné Doncsecz Ildikó intézményvezető
Soós Mária óvodavezető
Fartek Istvánné gazdálkodási előadó
Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Lázár Éva Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Császár István falugondnok
Grebenárné Kühár Mária jkv.vez.
Ropos Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 3,
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8 megválasztott tagjából 5 jelen
van, majd az ülést megnyitotta.
Ezt követően előterjesztette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testületek egyhangúlag
változtatás nélkül elfogadtak.

Napirend:
1/ Javaslat a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetésének
elfogadására.
Ea: Ropos Gábor polgármester,
Treiberné Doncsecz Ildikó intézményvezető

Napirend tárgyalása:
1/ Javaslat a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
költségvetésének elfogadására.
Ea: Ropos Gábor polgármester,
Treiberné Doncsecz Ildikó intézményvezető

2011. évi

Ropos Gábor polgármester elmondta, hogy a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és
Óvoda 2011. évi költségvetésének tervezete a meghívóval egy időben kiküldésre került.
Mivel az állami támogatás és a saját bevétel messze nem elegendő az intézmény
fenntartásához, a nemzetiségi támogatás jelenthet megoldást a hiány fedezetére. Remélhetőleg
az idei esztendőben is sikeres lesz a pályázat, mert csak így lehet kigazdálkodni az évet.
35.000.000 a maximálisan megpályázható összeg, a pályázat benyújtási határideje március 15.
A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a pályázaton nyert összeg csak szeptember hónapban
kerül az önkormányzat számlájára és addig az önkormányzat folyamatosan finanszírozási
gondokkal küszködik. Áthidaló megoldást a folyószámlahitel jelent, annak viszont magas
kamatai vannak, ami szintén megterheli az önkormányzat költségvetését.
A polgármester elmondta, hogy szükség esetén a fenntartó önkormányzatok szükség esetén
támogatás iránti kérelemmel fordulnak az Országos Szlovén Önkormányzathoz és a
Magyarországi Szlovének Szövetségéhez az intézmény zökkenőmentes gazdálkodásának és
működésének biztosítása érdekében.
Lázár Éva a helyi Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és az Országos Szlovén
Önkormányzat tagja elmondta minden évben szorgalmazzák, hogy a megállapított
nemzetiségi támogatás összegének kifizetése korábbi időpontban, még az első félévben
történjen meg. Sajnos a kérésnek eddig nem volt foganatja.
Treiberné Doncsecz Ildikó intézményvezető elmondta, hogy túlóradíjat terveztek a
költségvetésbe, az azonban egyértelmű, hogy csak akkor kerülhet kifizetésre amennyiben nyer
az önkormányzat a nemzetiségi pályázaton. Ezt a tényt az intézmény dolgozói is maximálisan
tolerálják, mivel tisztában vannak azzal, hogy a fenntartó önkormányzatnak milyen nagy
terhet jelent az intézmény működtetése, és örülnek, hogy van munkahelyük.
Örömmel tölti el őket, hogy az iskolából kikerülő gyermekek jól helyt állnak a
középiskolákban. Az iskola a mai kor követelményeinek megfelelő, korszerű eszközökkel van
felszerelve.
Az intézményvezető tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat arról, hogy az idei esztendőben
is tartanak Nyílt Napot az iskolában, melynek keretében bemutatják az intézmény munkáját az
érdeklődők részére.
Soós Mária óvodavezető elmondta, hogy az óvoda költségvetése szűkre szabottan került
megtervezésre, de véleménye szerint ebből az összegből ki tudják gazdálkodni az évet.
Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat arról, hogy ősztől csak 7 gyermek jár majd az
óvodába, de az azt követő évektől nő majd a gyermeklétszám.
Ropos Gábor polgármester a napirendi pont lezárásaként jó munkát kívánt
vezetőjének és dolgozóinak.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:

az iskola

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
192011.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011. évi
költségvetésének irányszámait az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege:
57.953 e Ft
Állami támogatás
19.692 e Ft
Saját bevétel
2.763 e Ft
Fedezetlen hiány:
35.498 e Ft
57.953 e Ft
Kiadási főösszeg:
Személyi juttatások
37.570 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
9.818 e Ft
Dologi kiadások
10.565 e Ft
A bevételek és kiadások részletezését a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete tartalmazza.
Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben foglaltak azonos tartalommal kerüljenek
be Felsőszölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletébe.
Felelős: Monek Zsolt polgármester, Treiberné Doncsecz Ildikó intézményvezető
Határidő: 2011. február 15.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
15/2011.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011. évi
költségvetésének irányszámait az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege:
57.953 e Ft
Állami támogatás
19.692 e Ft
Saját bevétel
2.763 e Ft
Fedezetlen hiány:
35.498 e Ft
Kiadási főösszeg:
57.953 e Ft
Személyi juttatások
37.570 e Ft
9.818 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
10.565 e Ft
A bevételek és kiadások részletezését a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete tartalmazza.
Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben foglaltak azonos tartalommal kerüljenek
be Felsőszölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletébe.
Felelős: Ropos Gábor polgármester, Treiberné Doncsecz Ildikó intézményvezető
Határidő: 2011. február 15.

Több napirendi pont nem volt.
Ropos Gábor polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

Monek Zsolt
polgármester
Alsószölnök

Ropos Gábor
polgármester
Felsőszölnök

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

