Szam: 87-7/2014.

Jesvzo ko nyv
Keszttlt: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testtilele 2014. dprilis 30-dn 17 oral
kezdettel megtartott nyilvdnos tileserol.
Ules helve: Somlovdsdrhelyi Kozos Onkormdnyzati Hivatal
Somloszolosi Kirendeltseg 8483 Somloszolos, Kossuth u. 164.
Jelen vannak: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Balogh Tamds alpolgdrmester
Egyed Sdndor,
Somogyi Robert,
Takdcs Ferenc kepviselok
Harczi Livia helyettes aljegyzo
Sarkadi Tiborne jegyzokonyvvezeto
Az iilesen 3fo erdeklodo jelent meg a lakossdg reszerol.
Bodndr Gydrgy polgdrmester: Udvozli a megjelenteket. Megdllapitja, hogy az 5 fo testilleti
tagbol 5 fo megjelent, az tiles hatdrozatkepes, azt megnyitja.
Jegyzokonyv hitelesitonek Balogh Tamds es Somogyi Robert kepviselot javasolja kijelolni.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal
ellenszavazat es
tartozkodds nelktil - Balogh Tamds es Somogyi Robert kepviselot Jegyzokonyv hitelesitonek
kijelolL
Javaslatot tesz az ules napirendjere.Jogszabdlyokban kotelezoen eloirt napirendet tdrgyalnak.
Bejelenti, hogy a nyilvdnos ules befejeztevel zdrt tiles tartdsdra is sor kertil.
Megkerdezi, kinek van mdsjavaslata a napirendiponlokkal kapcsolatban? Nem volt.
Bodndr Gyorsv polgdrmester:
kezfenntartdssaljelezze.

Keri,

hogy

aki a napirendi pontokkal

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelktil - az aldbbi napirendet fogadja el:

ellenszavazat es

NAPIREND:
I./ Somloszolos Napkoziotthonos Ovoda 2013. evi beszdmoloja es koltsegvetesi
eloirdnyzatainak modositdsa.
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzata 2013. evi koltsegvetesi beszdmoloja es
eloirdnyzatainak modositdsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
2./A Somloszolosi Napkoziotthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi evre torteno ovodai
beiratkozds idopontjdnak meghatdrozdsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
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egyetert,

3./ Zdrt tiles
Eloterfeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester

NAPIREND

TARGYALASA

I./ Somloszdlos Napkdziotthonos

Ovoda 2013. evi beszdmoldja

es

eldirdnyzatainak modositdsa.
Somloszdlos Kozseg Onkormdnyzata 2013. evi koltsegvetesi beszdmoloja es eldirdnyzatainak
modositdsa.
Eldterjesztd: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorgv polsdrmester: A kepviselo-testulet az Ovoda 2013. evrdl szolo
zdrszdmaddsdt megkapta. Megemlfti, hogy a tdrsuldsbdl kilepve, 2013. Julius 1-tol dndlloan
(art/a fenn az onkormdnyzat ovoda intezmenyet. A keslekedes es huzavona utdn a ketto honap
elszdmoldsdt rendezni tudtdk ajogeloddel. Ezert a eredeti eloirdnyzathoz kepest a bevetel es a
kiaddsi eloirdnyzat 6314 e/Ft-tal novekedett, melybol intezmenyi mukodesi bevetel 85 e/Fl. A
kiaddsi eloirdnyzatbol szemelyi juttatds 3838 e/Ft, jdrulekok 1114 e/Ft, dologi kiaddsok 1134
e/Ft, a felhalmozdsi kiadds 228 Ft.
Az elozo ev koltsegvetesi beveteli teljesitese 6314 e/Ft, kiaddsa 6027 e/Ft, a zdro penzkeszlet
287 e/Ft.
Keri a kepviselo-testulet velemenyet javaslatdt. Javasolja a zdrszdmadds elfogaddsdt.
Kerdes, hozzdszolds nem volt.
A kepviselo-testulet ajavaslattal egyetert.
Bodndr Gyorgy polsdrmester: Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszdlos Kozseg
Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete a Somloszolosi Napkdziotthonos Ovoda 2013. evi
zdrszdmaddsdt elfogadja. Keri, hogy aki a hatdrozati javaslattal egyetert, kezfenntartdssal
jelezze.
Somloszdlos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul — meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es
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Somloszdlos
Onkormdnyzat
Kepviselo-testulete
Napkdziotthonos Ovoda 2013. evi zdrszdmaddsdt elfogadja.

a

(Eldterjesztes ajegyzdkdnyv melleklete)
Hatdridd: azonnal
Felelds: Bodndr Gyorgy polgdrmester

Bodndr Gyorsv polsdrmester: Az Onkormdnyzat 2013. evi zdrszdmaddsdrol szolo rendelet
tervezetet szinlen megkaptdk a kepviselo-testulet tagjai. Kiemelte, hogy lathato az
onkormdnyzat koltsegvetesi eredmenye. A koltsegvetesi beveteli teljesites 108417 e/Ft,
kiaddsa 100693 e/Ft, a zdro penzkeszlet 24551 e/Ft.

Az eredeti eloirdnyzathoz kepest 59200 e/Ft-tal nott a beveteli eloirdnyzat, melynek jelentos
resze 55588 e/Ft a tdmogatdserteku bevetel A kiaddsok eloirdnyzat modositdsai kozott
jelentosebb a foglalkoztatottakat erinto szemelyi juttatds esjdrulekok eloiranyzatanak 16922
e/Ft, 2170 e/Ft osszegii emelkedese. A dologi kiaddsok 14948 e/Ft-tal nottek, s a felhalmozdsi
kiaddsok pedig 11417 e/Ft-tal emelkedtek.
Javasolja az eloterjesztes es a rendelet-tervezet
Keri a testulet velemenyet, javaslatdt.

elfogaddsat.

Kerdes, hozzdszolds nem volt.
Bodndr Gvorsv polsdrmester: Ismerteti a rendeletet: Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselotestulete megalkotta rendeletet az Onkormdnyzat 2013. evi zdrszdmaddsdrol.

Somloszolos Onkormdnyzat Kepviselo-testulete 5 igen szavazattal - ellenszavazat es
tartozkodds nelkul - megalkotta az aldbbi Rendeletet a 2013. evi beszdmolojdrol es
koltsegvetesi eloirdnyzatainak modositdsdrol:

SOMLOSZOLOS KOZSEG ONKORMANYZATA

KEPVISELO-TESTULETENEK

3/2014. (V. 13.)
onkormdnyzatl rendelete
az onkormdnyzat 2013. evi beszdmolojdrol es koltsegvetesi eloirdnyzatainak modositdsdrol
(Rendelet es mellekletei ajegyzokonyv mellekletet kepezi)

2./ A Somloszolosi Napkoziotthonos Ovoda 2014/2015. nevelesi evre torteno ovodai
beiratkozds idopontjdnak meghatdrozdsa.
Eloterjeszto: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Bodndr Gyorgy polsdrmester: Az irdsos eloterjeszlest a kepviselo-testulel tagjai megkapldk.
Megjegyzi, hogy az intezmenyvezetovel az ovodai beiratds idopontja egyeztetve lett. Az
eloterjeszteshez csatolt kozlemeny kozzetetele is a fenntarto feladata.
Javasolja a beiratds idopontjdnak elfogaddsat, a kozlemeny kozzetetelet a kikiildott
eloterjesztesbenfoglaltak szerint. Keri a testulet velemenyet, javaslatdt.
A kepviselo-testiilet a javaslattal egyetert.
Bodndr Gyorsv polsdrmester: Ismerteti a hatdrozati javaslatot: Somloszolos Kozseg
Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete ugy dont a nemzeti koznevelesekrol szolo 2011. evi
CXC. torveny 83. § (2) bekezdeseben foglaltak alapjdn, hogy a 2014/2015 nevelesi evre a
beiratkozds idopontjdt 2014. mdjus 12 (hetfo 8-16 or a kozott, 2014. mdjus 13-an 8-16 ora
kozott hatdrozza meg. A kepviselo-testiilet a 2014/2015. nevelesi evben szervezheto csoportok
szdmdt egy csoportban hatdrozza meg. A kepviselo-testiilet felkeri a polgdrmestert, hogy
hirdetmeny kozzetetelevel kezdemenyezze a fenntartdsdban mukodo ovoda honlapjdn es a
helyben szokdsos modon a beiratds idopontjdt. Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014.mdjus 20. illetve 2014. szeptember 1-jeigfolyamatos
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Keri, hogy aki ajavaslattal egyetert, kezfenntartdssal jelezze.
Somloszolos Onkormdnyzat Kepviseld-testulete 5 igen szavazattal
tartozkodds nelkul - meghozta az aldbbi hatdrozatot:

ellenszavazat es

41 /2014. (IV. 30.) hatdrozat
Somloszolos Kozseg Onkormdnyzatdnak Kepviseld-testulete ugy dont
a nemzeti koznevelesekrol szolo 2011. evi CXC. torveny 83.§ (2)
bekezdeseben foglaltak alapjdn, hogy a 2014/2015 nevelesi evre
a beiratkozds idopontjdt 2014. mdjus 12 (hetfo 8-16 ora kozott,
2014. mdjus 13-dn (kedd) 8-16 ora kozott hatdrozza meg.
A kepviselo-testulet a 2014/2015. nevelesi evben szervezheto
csoportok szdmdt egy csoportban hatdrozza meg.
A kepviselo-testulet felkeri a polgdrmestert, hogy hirdetmeny kozzetetelevel
kezdemenyezze a fenntartdsdban mukodo ovoda honlapjdn es a
helyben szokdsos modon a beiratds idopontjdt.
Felelos: Bodndr Gyorgy polgdrmester
Hatdrido: 2014.mdjus 20. illetve 2014. szeptember 1-jeigfolyamatos

Tobb napirend nem volt, Bodndr Gyorgy polgdrmester a nyilvdnos ulest 17 ora 30 perckor
berekesztette.

dr Gyorgy
polgdrmester

I

Batogh Tamds
jegyzokonyv hitelesito

Szlottdne Tur\
jegyzo

Harczi Livia
helyettes aljegyzo

/Somogyi Robert
jegyzokonyv hitelesito

