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Távolmaradtak: Borbély Tibor és Horváth Zoltán képviselők, akik távolmaradásuk okát előre
bejelentették
Szakonyfalu
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
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Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
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Monek Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, mivel Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 3, Szakonyfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 3 jelen van. Ezután az ülést
megnyitotta, majd előterjesztette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testületek
egyhangúlag változtatás nélkül elfogadtak.

Napirend:

1/ Óvodai nevelést szolgáló intézményfenntartói társulási megállapodás felülvizsgálata.
Ea: Monek Zsolt polgármester

2/ Mesesziget Óvoda 2011. évi költségvetésének elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Szarka Rozália óvodavezető

Napirendek tárgyalása
1/ Óvodai nevelést szolgáló intézményfenntartói társulási megállapodás felülvizsgálata.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. előterjesztés - mely a meghívóval
egy időben kiküldésre került - alapján javasolta az óvodai nevelést szolgáló
intézményfenntartói társulási megállapodás felülvizsgálatát.
Kérdések, hozzászólások:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés
javaslat, természetesen a benne foglaltaktól eltérően is dönthetnek a képviselő-testületek.
Amennyiben tartalmi változtatásokat szeretnének eszközölni, azt is megtehetik.
Rogán Valéria Szakonyfalu község alpolgármestere hozzászólásában elmondta, hogy
szerencsésebb lett volna az ülést egy későbbi időpontra összehívni, melyen Császár Tamás is
részt tudott volna venni. Tudomása szerint a költségvetést máshol sem fogadják el február 15ig.
Az intézményfenntartói társulási megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztéssel
kapcsolatosan az alábbi kérdéseket tette fel:
A 6. pont törlésre kerül? Az ingóságok felett az óvoda magasabb vezetőjének kell
gondoskodnia? A társulás gazdálkodásáról szóló pont módosítása szerint az állami
hozzájárulás összege a két intézményrész gyermeklétszámának arányában kerül megosztásra,
és az intézményfinanszírozás a jövőben havonta történik majd?
Az alpolgármester a pályázatokkal kapcsolatosan arról érdeklődött, hogy a pályázatok
önerejéhez a fenntartó önkormányzatok milyen arányban járulnak hozzá.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző válaszában elmondta, hogy a vonatkozó törvény szerint
a polgármesternek február 15-ig kell a költségvetési koncepciót a képviselő-testület elé
terjeszteni.
A jogszabályi előírásokra tekintettel évek óta az a gyakorlat, hogy legkésőbb február 15-én
vagy az azt megelőző napokon kerülnek összehívásra a képviselő-testületi ülések. Azt is
figyelembe kell venni, hogy vannak olyan közös fenntartásban működő intézmények,
amelyek vonatkozásában együttes üléseket kell tartani. Mivel a különböző intézményi
költségvetések elfogadásában több (2-3) önkormányzat együttesen is érintett, ezért a
települési képviselők többségének megfelelő időpont figyelembevételével lehet az üléseket
megszervezni. Kérte a polgármestereket és képviselőket, hogy továbbra is tartsák fenn
egymással az eddigi jó együttműködést.
A körjegyző elmondta továbbá, hogy a megállapodás 6. pontja a tervezet alapján változatlan
marad.
Az ingóságok feletti rendelkezési jog a tervezet szerint a magasabb vezető hatáskörébe
tartozik, hiszen a felelősséget is a teljes intézmény vonatkozásában neki kell vállalni.
Pályázatot vagy a fenntartó önkormányzatok, vagy az intézmény nyújthat be. Ha az
intézmény pályázik, akkor mint Mesesziget Óvoda a két tagóvoda együtt igényelhet
támogatást, az önrész arányosan megosztásra kerül. A fenntartó önkormányzatok minden
intézményt érintő döntést együtt hoznak meg.

Szarka Rozália óvodavezető elmondta, hogy az ingóságok feletti felelősség a magasabb
vezetőt terheli. Véleménye szerint a társulás mindkét társult fél számára előnyös. A
gyakorlatban az intézmények önállóan működnek, szerencsére a két vezető jól összehangoltan
tud tevékenykedni.
Monek Zsolt polgármester szerint a társulás létrehozása jó döntésnek bizonyult. A
polgármester javasolta a megállapodás jogszabályi változásokhoz történő igazításának
elfogadását. Az állami hozzájárulás összegének gyermeklétszám arányában történő
megosztása hosszú távon kiegyenlítődik, mivel a gyermekek száma a tagóvodákban évente
változik.
Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy az intézményfinanszírozás havonta
történik.
Barabás Attila képviselő megkérdezte, hogy a szakonyfalui óvodában miért csak szlovén
nyelvet tanulhatnak a gyermekek. Véleménye szerint lehetőséget kellene biztosítani arra,
hogy németül is tanulhassanak.
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy Szakonyfalu község szlovén nemzetiségűek által
lakott település, ezért ott a szlovén nyelv oktatása az elsődleges feladat. Amennyiben a szülők
igényt tartanának még egy nyelv tanítása iránt, a helyi Szülői Munkaközösség bizonyára már
jelezte volna a fenntartó önkormányzat felé.
Rogán Valéria alpolgármester véleménye szerint az óvodáskorú gyermekek számára elegendő
egy nyelv tanulása. Az a szülő akinek igénye van arra, hogy gyermeke a szlovén nyelven
kívül más nyelvet is tanuljon valószínűleg megoldja saját költségén.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan
az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
12/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozat:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök Község Önkormányzata és Szakonyfalu Község Önkormányzata Óvodai
Intézményfenntartói Társulási Megállapodásának alábbi módosítását fogadja el, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.
MÓDOSÍTÁS ELŐTT
MÓDOSÍTÁS UTÁN
1./ Alsószölnök és Szakonyfalu Községi
1./ Alsószölnök Község Önkormányzata
Önkormányzatok megállapodnak abban,
Képviselő-testülete és Szakonyfalu Község
hogy a helyi önkormányzatokról szóló
Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
1990. évi LXV. törvény 43. §-a és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi 43.§-a és a helyi önkormányzatok
CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak szerint társulásairól és együttműködéséről szóló
az önkormányzatok a kötelező óvodai1997. évi CXXXV. tv. 8.§-ban foglaltak
nevelési feladatainak megvalósítására,
szerint az önkormányzatok kötelező óvodaia két óvodai intézmény közös fenntartására,
nevelési feladatainak megvalósítására, az
az alapítói jogok közös gyakorlására,
alapítói jogok közös gyakorlására, önkéntes

önkéntes és szabad elhatározással,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával
intézményfenntartói társulást hoznak létre.
2./ A társulás neve: Alsószölnök és
Szakonyfalu Községi Óvodák Intézményfenntartó Társulása
A társulás címe: 9983 Alsószölnök Fő út 19.
3./ A társulás önálló jogi személyiséggel nem
rendelkezik.
4./ A társulás működtetője: Alsószölnök
Községi Önkormányzat és Szakonyfalu
község önkormányzata. A közös feladat – és
hatáskörök gyakorlásával a társulásban
résztvevő önkormányzatok Alsószölnök
község önkormányzatát bízzák meg.
5./ A társulás által közösen fenntartott
intézmény az Alsószölnök-i óvoda,
amelynek tagóvodája a Szakonyfalu-i óvoda.
6./ A társulás tevékenységi és ellátási köre
Alsószölnök községben 1 csoportban és
Szakonyfalu községben szintén egy
csoportban történik az óvodás korú
gyermekek nevelése a napköziotthonos
óvodai ellátás biztosítása formájában.
Mindkét település óvodájában a kisebbségi
óvodai nevelés a 137/1996.(VIII. 28.) sz.
Kormányrendelettel kiadott óvodai nevelési
országos alapprogramjára épülő, a 32/1997.
(XI.5.) MKM. sz. rendelet szerinti nemzeti,
etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelveit
figyelembevevő nevelési és
minőségirányítási program alapján folyik.
A kisebbségi óvodai nevelés az óvodáskorú
gyermekek életkori sajátosságainak és
fejlettségének megfelelően:
- Alsószölnökön a német kisebbség
- Szakonyfaluban a szlovén kisebbség
nyelvének és kultúrájának
megismerését és elsajátítását, a kulturális
hagyományok átörökítését és fejlesztését
szolgálja.
A társult intézmény a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig
kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű
intézmény.
- Alsószölnökön az óvodai élet tevékenységi
formáiban a magyar és a német, illetve igény
szerint a szlovén kisebbség nyelvének
használata érvényesül úgy, hogy a hangsúly a
német kisebbségi nyelv fejlesztésére

és szabad elhatározással, egyenjogúságuk
tiszteletben tartásával intézményfenntartói
társulást hoznak létre.
2./ A társulás neve: AlsószölnökSzakonyfalu Önkormányzatok Óvodai
Intézményfenntartó Társulása
A társulás címe: 9983 Alsószölnök Fő út 19.
3./ A társulás önálló jogi személyiséggel nem
rendelkezik.
4./ A társulás működtetője: Alsószölnök
Község Önkormányzata és Szakonyfalu
Község önkormányzata.

5./ A társulás által közösen fenntartott
intézmény a Mesesziget Óvoda, amelynek
tagóvodája a Szakonyfalu-i óvoda.
6./ A társulás tevékenységi és ellátási köre
Alsószölnök községben 1 csoportban és
Szakonyfalu községben szintén egy
csoportban történik az óvodás korú
gyermekek nevelése a napköziotthonos
óvodai ellátás biztosítása formájában.
Mindkét település óvodájában a kisebbségi
óvodai nevelés a 137/1996.(VIII. 28.) sz.
Kormányrendelettel kiadott óvodai nevelési
országos alapprogramjára épülő, a 32/1997.
(XI.5.) MKM. sz. rendelet szerinti nemzeti,
etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelveit
figyelembevevő nevelési és
minőségirányítási program alapján folyik.
A kisebbségi óvodai nevelés az óvodáskorú
gyermekek életkori sajátosságainak és
fejlettségének megfelelően:
- Alsószölnökön a német kisebbség
- Szakonyfaluban a szlovén kisebbség
nyelvének és kultúrájának
megismerését és elsajátítását, a kulturális
hagyományok átörökítését és fejlesztését
szolgálja.
A társult intézmény a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig
kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű
intézmény.
- Alsószölnökön az óvodai élet tevékenységi
formáiban a magyar és a német, illetve igény
szerint a szlovén kisebbség nyelvének
használata érvényesül úgy, hogy a hangsúly a
német kisebbségi nyelv fejlesztésére

helyeződik.
-Szakonyfaluban a tagóvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig kisebbségi óvodai nevelést
megvalósító kétnyelvű intézmény, ahol a
magyar és a szlovén nyelv használata
érvényesül úgy, hogy a hangsúly a szlovén
nyelv fejlesztésére helyeződik. A nyelvek
használatának arányát a nevelési programban
az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoportok
nyelvismeretei határozzák meg.

helyeződik.
-Szakonyfaluban a tagóvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig kisebbségi óvodai nevelést
megvalósító kétnyelvű intézmény, ahol a
magyar és a szlovén nyelv használata
érvényesül úgy, hogy a hangsúly a szlovén
nyelv fejlesztésére helyeződik. A nyelvek
használatának arányát a nevelési programban
az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoportok
nyelvismeretei határozzák meg.

7./ Jelen megállapodás 2005. augusztus
25-én lép életbe, s határozatlan időre szól.
8./ Vagyoni helyzet:
A Körmendi Földhivatalnál az Alsószölnök
46. hrsz.-on bejegyzett épülettel ellátott 1375
m2-es nagyságú belterületi ingatlan az
alsószölnöki, a Szakonyfalu 259. hrsz.-on
bejegyzett épülettel ellátott 1847 m2-es
nagyságú belterületi ingatlan pedig a
szakonyfalui önkormányzat tulajdonát
képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos
gondoskodik.
Önkormányzatok nyilvántartási száma:
10/93., 48/1993.
Az oktatás-nevelés célját szolgáló eszközök,
felszerelési tárgyak és egyéb ingóságok az
intézmények tulajdonát képezik. Ezek
karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról,
őrzéséről, rendeltetésszerű használatáról,
valamint leltár szerinti nyilvántartásáról a
társult intézmény vezetője gondoskodik.
Az ingatlan felett a tulajdonos önkormányzat
képviselő-testülete, az ingóságok felett pedig
az óvoda vezetője rendelkezik.
Az intézmény helyiségében párt vagy
párthoz kötődő szervezet nem működhet.

7./ Jelen megállapodás 2011. február 15-én
lép életbe, s határozatlan időre szól.
8./ Vagyoni helyzet:
A Körmendi Földhivatalnál az Alsószölnök
46. hrsz.-on bejegyzett épülettel ellátott 1375
m2-es nagyságú belterületi ingatlan
(ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartási
sorszáma: 2) az alsószölnöki,
a Szakonyfalu 259. hrsz.-on bejegyzett
épülettel ellátott 1847 m2-es nagyságú
belterületi ingatlan (ingatlanvagyon
kataszteri nyilvántartási sorszáma: 4 ) pedig a
szakonyfalui önkormányzat tulajdonát
képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos
gondoskodik.
Az oktatás-nevelés célját szolgáló eszközök,
felszerelési tárgyak és egyéb ingóságok az
intézmények tulajdonát képezik. Ezek
karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról,
őrzéséről, rendeltetésszerű használatáról,
valamint leltár szerinti nyilvántartásáról a
társult intézmény vezetője gondoskodik.
Az ingatlan felett a tulajdonos önkormányzat
képviselő-testülete, az ingóságok felett pedig
az óvoda magasabb vezetője rendelkezik.
Az intézmény helyiségében párt vagy
párthoz kötődő szervezet nem működhet.
9./ A társulás gazdálkodása
a./ A társulásban működtetett óvodai
intézmény költségvetése Alsószölnök
Község Önkormányzata éves
költségvetésének részét képezi.
b./ A közösen fenntartott intézmény állami
költségvetési támogatását Alsószölnök
Község Önkormányzata kapja.
c./ A közös fenntartásban működő
intézmény éves költségvetését a közös
képviselő-testületek állapítják meg és erről

9./ A társulás gazdálkodása
a./ A társulásban működtetett óvodai
intézmény költségvetése Alsószölnök
községi önkormányzat éves költségvetésének
részét képezi.
b./ A közösen fenntartott intézmény állami
költségvetési támogatását az Alsószölnök
községi önkormányzat kapja.
c./ A közös fenntartásban működő
intézmény éves költségvetését a közös
képviselőtestületek állapítják meg és erről

határozatot hoznak.
d./ A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet
17. §. (1) bekezdésében meghatározott
pénzügyi gazdasági feladatokat – a saját
gazdasági szervezettel nem rendelkező,
részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv részére – az Alsószölnök-FelsőszölnökSzakonyfalu Községek Körjegyzősége látja
el. A kötelezettségvállalási és utalványozási
jogot az intézményvezető gyakorolja, a
gazdálkodás ellenjegyzésére a körjegyző
jogosult.
e./ A társult képviselő-testületek
hozzájárulásai:
- A társulás működésének közös
fedezetéül szolgál a mindenkori állami
hozzájárulás, a kistérségi társulástól kapott
támogatás.
- A társult önkormányzatok az
intézmény működéséhez szükséges további
fedezetet az óvodai létszám arányában saját
költségvetésükben biztosítják, melyet
negyedévenként utalnak át az intézmény
költségvetése részére.
- A két önkormányzatot terhelő közös
kiadások összegét évenként az
önkormányzatok az éves költségvetésük
alapján állapítják meg az állami normatívák
és egyéb támogatások figyelembevételével.

határozatot hoznak.
d./ A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet
15. §-ban meghatározott pénzügyi gazdasági
feladatok ellátását – a saját gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv részére –Alsószölnök-FelsőszölnökSzakonyfalu Községek Körjegyzősége
biztosítja. A kötelezettségvállalási és
utalványozási jogot az intézményvezető
gyakorolja, a gazdálkodás ellenjegyzésére a
körjegyző jogosult.
e./ A társult képviselő-testületek
hozzájárulásai:
- A közösen fenntartott intézmény
működésének közös fedezetéül szolgál a
mindenkori állami hozzájárulás, a kistérségi
társulástól kapott támogatás. Az állami
hozzájárulás összege a két intézményrész
gyermeklétszámának arányában megosztásra
kerül az alsószölnöki és szakonyfalui óvodák
között. A kistérségi társulástól kapott
támogatás összege egyenlő arányban kerül
megosztásra a két intézményrész között.
- A társult önkormányzatok az
intézmény működéséhez szükséges további
fedezetet saját költségvetésükben biztosítják.
A közös fenntartású intézmény zavartalan
működése érdekében az
intézményfinanszírozás havonta történik
Alsószölnök Község Önkormányzata
költségvetési számláján keresztül.
10./ A társult önkormányzatok
10. A társult önkormányzatok
megállapodnak abban, hogy az Alsószölnöki megállapodnak abban, hogy a közös
óvoda vezetőjének felmentésével és fegyelmi fenntartású intézmény magasabb vezetője
felelősségre vonásával kapcsolatos jogkört az kinevezésével, felmentésével és fegyelmi
Alsószölnöki Községi Önkormányzat
felelősségre vonásával kapcsolatos jogkört a
Képviselő-testülete gyakorolja, de a döntés
képviselő-testületek együttesen gyakorolják.
előtt ki kell kérni Szakonyfalu Községi
Az egyéb munkáltatói jogokat Alsószölnök
Község Önkormányzata polgármestere
Önkormányzat polgármesterének
véleményét. Egyéb munkáltatói jogokat az
gyakorolja.
Alsószölnöki Községi Önkormányzat
polgármestere látja el.
11./ Társuláshoz való csatlakozás
11./ Társuláshoz való csatlakozás
- A társuláshoz bármelyik közvetlen
- A társuláshoz bármelyik közvetlen
szomszédos önkormányzat csatlakozhat.
szomszédos önkormányzat csatlakozhat.
- A csatlakozási kérelmet tartalmazó
- A csatlakozási kérelmet tartalmazó
határozatot a társult képviselő-testületeknek
határozatot a társult képviselő-testületeknek
meg kell küldeni és a csatlakozás kérdésében meg kell küldeni és a csatlakozás kérdésében
az együttes képviselő-testületek minősített
az együttes képviselő-testületek minősített
többséggel hozzák meg döntésüket.
többséggel hozzák meg döntésüket.

12./ A társulásból történő kilépés
- A társulási megállapodást bármelyik
önkormányzat a naptári év utolsó
napjával mondhatja fel, de
figyelemmel kell lenni a
közoktatásról szóló törvény
rendelkezéseire.
- A felmondásról szóló döntést
minősített többséggel kell meghozni
- 3 hónappal előbb – az illetékes
önkormányzatnak.
- Év közbeni felmondás és az önkényes
kilépés esetében az anyagi
és egyéb károk megtérítésével kell
számolni.
- E társulás a bírósági jogerős döntés
alapján is megszűnhet.
- A társulásból való kilépés a felek
vagyonát nem érinti, de a társulás
fennállása alatt szerzett közös ingó
vagyonáról és egyéb ingóságoknál
külön el kell számolni.
- A teljes megszűnés esetén a felek
kötelesek elszámolni egymással.
13./ A társulás ellenőrzése
- A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. a./ pontja értelmében
pénzügyi célszerűségi szempontból az
Alsószölnök-Felsőszölnök-Szakonyfalu
Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
illetékes.
- Felkérés alapján a Szentgotthárdi
Többcélú Kistérségi Társulás.
14./ Kiadmányozási jog
Az intézményfenntartó társulásban a
kiadmányozási jogot Alsószölnök Községi
Önkormányzat polgármestere gyakorolja.
15./ Záradék
a./ A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben az Ötv., a társulásról
szóló tv., a közoktatásról szóló tv., a
Polgári Törvénykönyv és a
többcélú kistérségi társulásra
vonatkozó tv-i előírások alapján kell
döntést meghozni.
b./ Vitás kérdésekben a felek először
egyeztetnek. A sikertelen egyeztetés
után keresettel élhetnek az illetékes
bíróságnál.
c./ E társulási megállapodást a két

12./ A társulásból történő kilépés
- A társulási megállapodást bármelyik
önkormányzat úgy mondhatja fel.
hogy figyelemmel kell lenni a
közoktatásról szóló 1993. évi
LXXXIX. tv. fenntartói irányításra
vonatkozó rendelkezéseire.
- A felmondásról szóló döntést
minősített többséggel kell meghozni
- 3 hónappal előbb – az illetékes
önkormányzatnak.
- Önkényes kilépés esetében az anyagi
és egyéb károk megtérítésével kell
számolni.
- E társulás bírósági jogerős döntés
alapján is megszűnhet.
- A társulásból való kilépés a felek
vagyonát nem érinti, de a társulás
fennállása alatt szerzett közös ingó
vagyonáról és egyéb ingóságokról
külön el kell számolni.
- A teljes megszűnés esetén a felek
kötelesek elszámolni egymással.
13./ A társulás ellenőrzése a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.
20.§-a alapján történik.
Ellenőrzés céljából felkérhető Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás belső ellenőre.

14./ Kiadmányozási jog
Az intézményfenntartó társulásban a
kiadmányozási jogot Alsószölnök Község
Önkormányzata polgármestere gyakorolja.
15./ Záradék
a./ A megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., a helyi
önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. tv. előírásait kell figyelembe venni.
b./ Vitás kérdésekben a felek először
egyeztetnek. A sikertelen egyeztetés után
keresettel élhetnek az illetékes bíróságnál.
c./ E társulási megállapodást a két

önkormányzat polgármestere aláírta.
A két önkormányzat
képviselőtestülete a 16/2005. (VIII.19.)
számú együttes, Alsószölnök Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
34/2009. (V.15.) és Szakonyfalu Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
36/2009.(V.15.) számú határozatával
jóváhagyta.
Csrenkó Antal polgármester
Monek Zsolt polgármester

önkormányzat polgármestere aláírta.
A megállapodást Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a
12/2011. (II.14.) sz. ÖKT határozatával,
Szakonyfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 9/2011.(II.14.) sz. ÖKT
határozatával jóváhagyta.
Monek Zsolt polgármester
Császár Tamás polgármester

Felelős: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
9/2011.(II.14.) képviselő-testületi határozat:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök Község Önkormányzata és Szakonyfalu Község Önkormányzata Óvodai
Intézményfenntartói Társulási Megállapodásának alábbi módosítását fogadja el, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.
MÓDOSÍTÁS UTÁN
MÓDOSÍTÁS ELŐTT
1./ Alsószölnök és Szakonyfalu Községi
1./ Alsószölnök Község Önkormányzata
Önkormányzatok megállapodnak abban,
Képviselő-testülete és Szakonyfalu Község
hogy a helyi önkormányzatokról szóló
Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
1990. évi LXV. törvény 43. §-a és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi 43.§-a és a helyi önkormányzatok
CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak szerint társulásairól és együttműködéséről szóló
az önkormányzatok a kötelező óvodai1997. évi CXXXV. tv. 8.§-ban foglaltak
nevelési feladatainak megvalósítására,
szerint az önkormányzatok kötelező óvodaia két óvodai intézmény közös fenntartására,
nevelési feladatainak megvalósítására, az
az alapítói jogok közös gyakorlására,
alapítói jogok közös gyakorlására, önkéntes
önkéntes és szabad elhatározással,
és szabad elhatározással, egyenjogúságuk
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával
tiszteletben tartásával intézményfenntartói
intézményfenntartói társulást hoznak létre.
társulást hoznak létre.
2./ A társulás neve: Alsószölnök és
2./ A társulás neve: AlsószölnökSzakonyfalu Községi Óvodák IntézménySzakonyfalu Önkormányzatok Óvodai
fenntartó Társulása
Intézményfenntartó Társulása
A társulás címe: 9983 Alsószölnök Fő út 19. A társulás címe: 9983 Alsószölnök Fő út 19.
3./ A társulás önálló jogi személyiséggel nem 3./ A társulás önálló jogi személyiséggel nem
rendelkezik.
rendelkezik.
4./ A társulás működtetője: Alsószölnök 4./ A társulás működtetője: Alsószölnök
Községi Önkormányzat és Szakonyfalu Község Önkormányzata és Szakonyfalu
község önkormányzata. A közös feladat – és Község önkormányzata.
hatáskörök gyakorlásával a társulásban
résztvevő önkormányzatok Alsószölnök

község önkormányzatát bízzák meg.
5./ A társulás által közösen fenntartott
intézmény az Alsószölnök-i óvoda,
amelynek tagóvodája a Szakonyfalu-i óvoda.

5./ A társulás által közösen fenntartott
intézmény a Mesesziget Óvoda, amelynek
tagóvodája a Szakonyfalu-i óvoda.

6./ A társulás tevékenységi és ellátási köre
Alsószölnök községben 1 csoportban és
Szakonyfalu községben szintén egy
csoportban történik az óvodás korú
gyermekek nevelése a napköziotthonos
óvodai ellátás biztosítása formájában.
Mindkét település óvodájában a kisebbségi
óvodai nevelés a 137/1996.(VIII. 28.) sz.
Kormányrendelettel kiadott óvodai nevelési
országos alapprogramjára épülő, a 32/1997.
(XI.5.) MKM. sz. rendelet szerinti nemzeti,
etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelveit
figyelembevevő nevelési és
minőségirányítási program alapján folyik.
A kisebbségi óvodai nevelés az óvodáskorú
gyermekek életkori sajátosságainak és
fejlettségének megfelelően:
- Alsószölnökön a német kisebbség
- Szakonyfaluban a szlovén kisebbség
nyelvének és kultúrájának
megismerését és elsajátítását, a kulturális
hagyományok átörökítését és fejlesztését
szolgálja.
A társult intézmény a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig
kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű
intézmény.
- Alsószölnökön az óvodai élet tevékenységi
formáiban a magyar és a német, illetve igény
szerint a szlovén kisebbség nyelvének
használata érvényesül úgy, hogy a hangsúly a
német kisebbségi nyelv fejlesztésére
helyeződik.
-Szakonyfaluban a tagóvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig kisebbségi óvodai nevelést
megvalósító kétnyelvű intézmény, ahol a
magyar és a szlovén nyelv használata
érvényesül úgy, hogy a hangsúly a szlovén
nyelv fejlesztésére helyeződik. A nyelvek
használatának arányát a nevelési programban
az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoportok
nyelvismeretei határozzák meg.

6./ A társulás tevékenységi és ellátási köre
Alsószölnök községben 1 csoportban és
Szakonyfalu községben szintén egy
csoportban történik az óvodás korú
gyermekek nevelése a napköziotthonos
óvodai ellátás biztosítása formájában.
Mindkét település óvodájában a kisebbségi
óvodai nevelés a 137/1996.(VIII. 28.) sz.
Kormányrendelettel kiadott óvodai nevelési
országos alapprogramjára épülő, a 32/1997.
(XI.5.) MKM. sz. rendelet szerinti nemzeti,
etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelveit
figyelembevevő nevelési és
minőségirányítási program alapján folyik.
A kisebbségi óvodai nevelés az óvodáskorú
gyermekek életkori sajátosságainak és
fejlettségének megfelelően:
- Alsószölnökön a német kisebbség
- Szakonyfaluban a szlovén kisebbség
nyelvének és kultúrájának
megismerését és elsajátítását, a kulturális
hagyományok átörökítését és fejlesztését
szolgálja.
A társult intézmény a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig
kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű
intézmény.
- Alsószölnökön az óvodai élet tevékenységi
formáiban a magyar és a német, illetve igény
szerint a szlovén kisebbség nyelvének
használata érvényesül úgy, hogy a hangsúly a
német kisebbségi nyelv fejlesztésére
helyeződik.
-Szakonyfaluban a tagóvoda a gyermek
három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig kisebbségi óvodai nevelést
megvalósító kétnyelvű intézmény, ahol a
magyar és a szlovén nyelv használata
érvényesül úgy, hogy a hangsúly a szlovén
nyelv fejlesztésére helyeződik. A nyelvek
használatának arányát a nevelési programban
az óvodai élet kezdetén a gyermekcsoportok
nyelvismeretei határozzák meg.

7./ Jelen megállapodás 2005. augusztus
25-én lép életbe, s határozatlan időre szól.
8./ Vagyoni helyzet:
A Körmendi Földhivatalnál az Alsószölnök
46. hrsz.-on bejegyzett épülettel ellátott 1375
m2-es nagyságú belterületi ingatlan az
alsószölnöki, a Szakonyfalu 259. hrsz.-on
bejegyzett épülettel ellátott 1847 m2-es
nagyságú belterületi ingatlan pedig a
szakonyfalui önkormányzat tulajdonát
képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos
gondoskodik.
Önkormányzatok nyilvántartási száma:
10/93., 48/1993.
Az oktatás-nevelés célját szolgáló eszközök,
felszerelési tárgyak és egyéb ingóságok az
intézmények tulajdonát képezik. Ezek
karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról,
őrzéséről, rendeltetésszerű használatáról,
valamint leltár szerinti nyilvántartásáról a
társult intézmény vezetője gondoskodik.
Az ingatlan felett a tulajdonos önkormányzat
képviselő-testülete, az ingóságok felett pedig
az óvoda vezetője rendelkezik.
Az intézmény helyiségében párt vagy
párthoz kötődő szervezet nem működhet.

7./ Jelen megállapodás 2011. február 15-én
lép életbe, s határozatlan időre szól.
8./ Vagyoni helyzet:
A Körmendi Földhivatalnál az Alsószölnök
46. hrsz.-on bejegyzett épülettel ellátott 1375
m2-es nagyságú belterületi ingatlan
(ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartási
sorszáma: 2) az alsószölnöki,
a Szakonyfalu 259. hrsz.-on bejegyzett
épülettel ellátott 1847 m2-es nagyságú
belterületi ingatlan (ingatlanvagyon
kataszteri nyilvántartási sorszáma: 4 ) pedig a
szakonyfalui önkormányzat tulajdonát
képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos
gondoskodik.
Az oktatás-nevelés célját szolgáló eszközök,
felszerelési tárgyak és egyéb ingóságok az
intézmények tulajdonát képezik. Ezek
karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról,
őrzéséről, rendeltetésszerű használatáról,
valamint leltár szerinti nyilvántartásáról a
társult intézmény vezetője gondoskodik.
Az ingatlan felett a tulajdonos önkormányzat
képviselő-testülete, az ingóságok felett pedig
az óvoda magasabb vezetője rendelkezik.
Az intézmény helyiségében párt vagy
párthoz kötődő szervezet nem működhet.
9./ A társulás gazdálkodása
9./ A társulás gazdálkodása
a./ A társulásban működtetett óvodai
a./ A társulásban működtetett óvodai
intézmény költségvetése Alsószölnök
intézmény költségvetése Alsószölnök
községi önkormányzat éves költségvetésének Község Önkormányzata éves
részét képezi.
költségvetésének részét képezi.
b./ A közösen fenntartott intézmény állami
b./ A közösen fenntartott intézmény állami
költségvetési támogatását az Alsószölnök
költségvetési támogatását Alsószölnök
községi önkormányzat kapja.
Község Önkormányzata kapja.
c./ A közös fenntartásban működő
c./ A közös fenntartásban működő
intézmény éves költségvetését a közös
intézmény éves költségvetését a közös
képviselőtestületek állapítják meg és erről
képviselő-testületek állapítják meg és erről
határozatot hoznak.
határozatot hoznak.
d./ A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet
d./ A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet
17. §. (1) bekezdésében meghatározott
15. §-ban meghatározott pénzügyi gazdasági
pénzügyi gazdasági feladatokat – a saját
feladatok ellátását – a saját gazdasági
gazdasági szervezettel nem rendelkező,
szervezettel nem rendelkező költségvetési
részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv részére –Alsószölnök-Felsőszölnökszerv részére – az Alsószölnök-Felsőszölnök- Szakonyfalu Községek Körjegyzősége
Szakonyfalu Községek Körjegyzősége látja
biztosítja. A kötelezettségvállalási és
el. A kötelezettségvállalási és utalványozási
utalványozási jogot az intézményvezető
jogot az intézményvezető gyakorolja, a
gyakorolja, a gazdálkodás ellenjegyzésére a
gazdálkodás ellenjegyzésére a körjegyző
körjegyző jogosult.
jogosult.
e./ A társult képviselő-testületek

e./ A társult képviselő-testületek
hozzájárulásai:
- A társulás működésének közös
fedezetéül szolgál a mindenkori állami
hozzájárulás, a kistérségi társulástól kapott
támogatás.
- A társult önkormányzatok az
intézmény működéséhez szükséges további
fedezetet az óvodai létszám arányában saját
költségvetésükben biztosítják, melyet
negyedévenként utalnak át az intézmény
költségvetése részére.
- A két önkormányzatot terhelő közös
kiadások összegét évenként az
önkormányzatok az éves költségvetésük
alapján állapítják meg az állami normatívák
és egyéb támogatások figyelembevételével.

hozzájárulásai:
- A közösen fenntartott intézmény
működésének közös fedezetéül szolgál a
mindenkori állami hozzájárulás, a kistérségi
társulástól kapott támogatás. Az állami
hozzájárulás összege a két intézményrész
gyermeklétszámának arányában megosztásra
kerül az alsószölnöki és szakonyfalui óvodák
között. A kistérségi társulástól kapott
támogatás összege egyenlő arányban kerül
megosztásra a két intézményrész között.
- A társult önkormányzatok az
intézmény működéséhez szükséges további
fedezetet saját költségvetésükben biztosítják.
A közös fenntartású intézmény zavartalan
működése érdekében az
intézményfinanszírozás havonta történik
Alsószölnök Község Önkormányzata
költségvetési számláján keresztül.
10./ A társult önkormányzatok
10. A társult önkormányzatok
megállapodnak abban, hogy az Alsószölnöki megállapodnak abban, hogy a közös
óvoda vezetőjének felmentésével és fegyelmi fenntartású intézmény magasabb vezetője
felelősségre vonásával kapcsolatos jogkört az kinevezésével, felmentésével és fegyelmi
Alsószölnöki Községi Önkormányzat
felelősségre vonásával kapcsolatos jogkört a
Képviselő-testülete gyakorolja, de a döntés
képviselő-testületek együttesen gyakorolják.
előtt ki kell kérni Szakonyfalu Községi
Az egyéb munkáltatói jogokat Alsószölnök
Önkormányzat polgármesterének
Község Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
véleményét. Egyéb munkáltatói jogokat az
Alsószölnöki Községi Önkormányzat
polgármestere látja el.
11./ Társuláshoz való csatlakozás
11./ Társuláshoz való csatlakozás
- A társuláshoz bármelyik közvetlen
- A társuláshoz bármelyik közvetlen
szomszédos önkormányzat csatlakozhat.
szomszédos önkormányzat csatlakozhat.
- A csatlakozási kérelmet tartalmazó
- A csatlakozási kérelmet tartalmazó
határozatot a társult képviselő-testületeknek
határozatot a társult képviselő-testületeknek
meg kell küldeni és a csatlakozás kérdésében meg kell küldeni és a csatlakozás kérdésében
az együttes képviselő-testületek minősített
az együttes képviselő-testületek minősített
többséggel hozzák meg döntésüket.
többséggel hozzák meg döntésüket.
12./ A társulásból történő kilépés
12./ A társulásból történő kilépés
- A társulási megállapodást bármelyik
- A társulási megállapodást bármelyik
önkormányzat a naptári év utolsó
önkormányzat úgy mondhatja fel.
napjával mondhatja fel, de
hogy figyelemmel kell lenni a
figyelemmel kell lenni a
közoktatásról szóló 1993. évi
közoktatásról szóló törvény
LXXXIX. tv. fenntartói irányításra
rendelkezéseire.
vonatkozó rendelkezéseire.
- A felmondásról szóló döntést
- A felmondásról szóló döntést
minősített többséggel kell meghozni
minősített többséggel kell meghozni
- 3 hónappal előbb – az illetékes
- 3 hónappal előbb – az illetékes
önkormányzatnak.
önkormányzatnak.
- Év közbeni felmondás és az önkényes
- Önkényes kilépés esetében az anyagi

kilépés esetében az anyagi
és egyéb károk megtérítésével kell
számolni.
- E társulás a bírósági jogerős döntés
alapján is megszűnhet.
- A társulásból való kilépés a felek
vagyonát nem érinti, de a társulás
fennállása alatt szerzett közös ingó
vagyonáról és egyéb ingóságoknál
külön el kell számolni.
- A teljes megszűnés esetén a felek
kötelesek elszámolni egymással.
13./ A társulás ellenőrzése
- A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. a./ pontja értelmében
pénzügyi célszerűségi szempontból az
Alsószölnök-Felsőszölnök-Szakonyfalu
Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
illetékes.
- Felkérés alapján a Szentgotthárdi
Többcélú Kistérségi Társulás.
14./ Kiadmányozási jog
Az intézményfenntartó társulásban a
kiadmányozási jogot Alsószölnök Községi
Önkormányzat polgármestere gyakorolja.
15./ Záradék
a./ A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben az Ötv., a társulásról
szóló tv., a közoktatásról szóló tv., a
Polgári Törvénykönyv és a
többcélú kistérségi társulásra
vonatkozó tv-i előírások alapján kell
döntést meghozni.
b./ Vitás kérdésekben a felek először
egyeztetnek. A sikertelen egyeztetés
után keresettel élhetnek az illetékes
bíróságnál.
c./ E társulási megállapodást a két
önkormányzat polgármestere aláírta.
A két önkormányzat
képviselőtestülete a 16/2005. (VIII.19.)
számú együttes, Alsószölnök Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
34/2009. (V.15.) és Szakonyfalu Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
36/2009.(V.15.) számú határozatával
jóváhagyta.
Csrenkó Antal polgármester
Monek Zsolt polgármester

-

és egyéb károk megtérítésével kell
számolni.
E társulás bírósági jogerős döntés
alapján is megszűnhet.
A társulásból való kilépés a felek
vagyonát nem érinti, de a társulás
fennállása alatt szerzett közös ingó
vagyonáról és egyéb ingóságokról
külön el kell számolni.

-

A teljes megszűnés esetén a felek
kötelesek elszámolni egymással.
13./ A társulás ellenőrzése a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.
20.§-a alapján történik.
Ellenőrzés céljából felkérhető Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás belső ellenőre.

14./ Kiadmányozási jog
Az intézményfenntartó társulásban a
kiadmányozási jogot Alsószölnök Község
Önkormányzata polgármestere gyakorolja.
15./ Záradék
a./ A megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., a helyi
önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. tv. előírásait kell figyelembe venni.
b./ Vitás kérdésekben a felek először
egyeztetnek. A sikertelen egyeztetés után
keresettel élhetnek az illetékes bíróságnál.
c./ E társulási megállapodást a két
önkormányzat polgármestere aláírta.
A megállapodást Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a
12/2011. (II.14.) sz. ÖKT határozatával,
Szakonyfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 9/2011.(II.14.) sz. ÖKT
határozatával jóváhagyta.
Monek Zsolt polgármester
Császár Tamás polgármester

Felelős: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

2/ Mesesziget Óvoda 2011. évi költségvetésének elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Szarka Rozália óvodavezető
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy a költségvetés
tervezetét a képviselő-testületek tagjai a meghívóval egy időben írásban megkapták.
Sajnálattal nyugtázta, hogy az intézmény fenntartásához a fenntartó önkormányzatoknak
nagyon magas összeggel kell hozzájárulniuk, a hozzájárulás mértékét azonban a nemzetiségi
támogatás által remélhetőleg sikerül csökkenteni.
A polgármester javasolta, hogy a két óvoda dolgozói egységesen 14 e Ft Cafeteria juttatásban
részesüljenek, és az alsószölnöki óvoda vízvezetékrendszerének javítását az önkormányzat
végeztesse el. A minőségi bérpótlék adható juttatás mely plusz munkáért jár, érdemes
fontolóra venni, hogy részesüljenek-e benne az intézmény dolgozói.
Kérdések, hozzászólások:
Barabás Attila képviselő véleménye szerint az intézmény pl. az irodaszerek, folyóiratok
költségén tudna takarékoskodni.
Mákos Imre képviselő szintén az irodaszerek költségét javasolta csökkenteni. A képviselő
javasolta, hogy az óvónők ne részesüljenek minőségi bérpótlékban, mivel az elvégzett
munkájukért megfelelő bért kapnak. Az óvodában német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, de
az ausztriai testvérkapcsolatok ápolása terén az osztrák fél szerint nem kielégítő az
együttműködés.
Rogán Valéria alpolgármester megkérdezte, hogy a szakonyfalui tagóvoda dologi kiadásainál
az egyéb készletek alatt feltüntetett pénzösszeget mire tervezik fordítani.
Elmondta, hogy a hiány csökkentése céljából pályázatok benyújtására van szükség.
Véleménye szerint a szakonyfalui tagóvoda esetében a födém javítása lenne a legfontosabb
feladat. Felvetette érdemes lenne utánajárni annak, hogy a gázzal történő fűtés nem lenne-e
olcsóbb a jelenlegi fűtési eljárásnál.
A minőségi bérpótlékban való juttatást a két intézményben egységesen javasolta
meghatározni. Amennyiben arról döntenek, hogy nem részesítik a dolgozókat minőségi
bérpótlékban, javasolta jutalomkeret létrehozását.
Illés József képviselő elmondta, hogy a jelenlegi fűtési rendszer esetében a kazánok csak jó
fűtőértékű tüzelőanyag esetén képesek felfűteni az épületkomplexumot.
A képviselő szerint a telefonköltséggel lehetne takarékoskodni a szakonyfalui óvoda esetében,
amennyiben azonban a tervezett összeg az internet összeköttetés költségét is magába foglalja
akkor nem sok a tervezett 60 e Ft. Véleménye szerint minőségi bérpótlék valóban csak
pluszmunkáért járna.

Szarka Rozália óvodavezető elmondta, hogy a költségvetés összeállításakor maximálisan a
takarékosságra törekedtek. A folyóiratokra a jogszabályi változások követése miatt van
szükség.
Az óvodavezető tájékoztatta a képviselő-testületek tagjait arról, hogy a szakonyfalui
tagóvodában az „egyéb készletek” alatt szereplő pénzösszeget az óvoda mellékhelyiségének
felújítására tervezik fordítani. Amennyiben ez a pénzösszeg kevésnek bizonyul, csak az
építőanyagot vásárolják meg, a munkálatokat pedig a következő évben végzik el.
A tetőfelújítás a fenntartó önkormányzat kompetenciájába tartozik.
Rogán Valéria alpolgármester a szakonyfalui óvoda esetében az egyéb készletek címszó alatt
szereplő összeget 100 e Ft-ban javasolta meghatározni, mivel az óvoda vízesblokkjának
felújítását az önkormányzat pályázatok által nyert pénzösszegből próbálja megoldani.
Monek Zsolt polgármester véleménye szerint a vizesblokk, és a tető felújítása pályázatok által
valósítható meg.
A gázfűtésre való áttérés lehetőségét az önkormányzatok már vizsgálták. A beérkezett
ajánlatok alapján arra az álláspontra jutottak, hogy vegyes tüzelésű kazánokkal olcsóbb a
fűtés. Elmondta, hogy Alsószölnök Község Önkormányzata a községi utakra benövő fák,
bokrok közcélú dolgozók által történő kitermelésével takarékoskodik a tűzifa beszerzése
terén.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületek tagjait arról, hogy
közalkalmazottak maximum bruttó 200 e Ft CAFETERIA juttatásban részesíthetők.
Javasolta, hogy a tagóvodák dolgozóinak egységesen állapítsanak meg CAFETERIA-t.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
13/2011. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Mesesziget Óvoda és Tagintézményének 2011. évi költségvetésének
irányszámait az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege:
21.464 e Ft
Kiadások főösszege
21.464 e Ft
Szakonyfalu Önk. hozzájárulása
4.655 e Ft
Alsószölnök Önk. hozzájárulása
4.357 e Ft
A bevételek és kiadások részletezését a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket, hogy a határozatban foglaltak
azonos tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletébe.
Határidő: 2011. február 15. illetve a szöveg szerint
Felelősök: Monek Zsolt polgármester, Szarka Rozália óvodavezető

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
10/2011. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A Mesesziget Óvoda és Tagintézményének 2011. évi költségvetésének
irányszámait az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege:
21.464 e Ft
Kiadások főösszege
21.464 e Ft
Szakonyfalu Önk. hozzájárulása
4.655 e Ft
Alsószölnök Önk. hozzájárulása
4.357 e Ft
A bevételek és kiadások részletezését a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket, hogy a határozatban foglaltak
azonos tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletébe.
Határidő: 2011. február 15. illetve a szöveg szerint
Felelősök: Császár Tamás polgármester, Szarka Rozália óvodavezető

Több napirendi pont nem volt.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.

Monek Zsolt
polgármester
Alsószölnök

Rogán Valéria
alpolgármester
Császár Tamás
polgármester megbízásából
Szakonyfalu

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

