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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Püski Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 7-én 17.15 órai kezdettel – 
Máriakálnokon, az Önkormányzat épületében - megtartott együttes üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Halászi Község Önkormányzata részéről: Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila 
alpolgármester, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő képviselők; 
 
Püski Község Önkormányzata részéről: Makai Jenő polgármester, Bertalan Imre 
alpolgármester, Gonda Jánosné képviselők; 
 
A körjegyzőség részéről: dr. Kránitz Péter körjegyző, Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő, a Püski Képviselő-testület 5 tagja közül 3 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes, azt megnyitja, majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a 
Képviselő-testületek – vita nélkül és egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadtak el:  
 

1. Az oktatási intézménytársulás 2012. évi költségvetésének elfogadása 
 
 

NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az oktatási intézménytársulás költségvetésének 
elfogadásával kapcsolatban mindenki megkapta az anyagot. Jelen pillanatban a normatív 
finanszírozás után így néz ki az oktatási társulás költségvetése. Külön van bontva az óvoda, az 
iskola, az étkeztetés, a napközis ellátás. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? 
 
Makai Jenő polgármester: A képviselő-testületi tagokkal átnéztük a kimutatásokat. Ha ez 
így tartható, akkor nekünk megfelel. Ha nem kell a tavalyinál többet átadni az iskolára, akkor 
ki fogunk jönni. Az óvodát tekintve 16 helyett 21 óvodásunk van. A 40 éves múltú vezető 
óvónő helyett érkezett, pár éves gyakorlattal rendelkező hölgy fizetése kevesebb. Így az 
óvodánál kevesebb az átadott pénzösszeg. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Gondolom tartható. A normatív finanszírozás nem szokott 
év közben változni. Esetleg az boríthatja fel, ha például a 21 püski óvodásból elvisztek 10 főt. 
 
Bertalan Imre: Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nagyon kivonatos az iskola kimutatása. 
A pedagógusok létszámát tekintve lehetne áttekinthetőbb. Ebből csak azt látjuk, hogy 
mekkora az éves keretösszeg. Ha a lakosság részéről rákérdez valaki az intézmény 
működésére, ez a alapján nem tudunk megfelelő válaszokat adni.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Halászi költségvetésében tételesen szerepelni fog a 
létszám. Át tudjuk küldeni. Amennyiben nincs más észrevétel, megkérdezem, ki az aki 
elfogadja az iskola 2012. évi költségvetését?  
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Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 3/2012. (II. 7.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Márton 
Általános Iskola 2012. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 

 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 3/2012. (II. 7.) határozat 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Márton 
Általános Iskola 2012. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 

 
Majthényi Tamás polgármester: Szavazzunk az óvoda költségvetéséről is. Aki egyetért az 
elfogadásával az igennel szavazzon.  
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 4/2012. (II. 7.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Óvoda és 
Bölcsőde 2012. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal 
jóváhagyja. 

 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 4/2012. (II. 7.) határozat 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Óvoda és 
Bölcsőde 2012. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt tartalommal 
jóváhagyja. 

 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta. 
 

 
Kmf. 

Majthényi Tamás Makai Jenő 
polgármester polgármester 

 
dr. Kránitz Péter 

körjegyző 
 


