
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én tartott testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak:   Jelenka György polgármester, 

 Csatlós János alpolgármester 
   Kiss Péterné, Tilk Zoltán Sándor, Kelemen Attila képviselők, 
   dr. Szatmári Ibolya jegyző. 
    

  
Jelenka György polgármester  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind az 5 képviselő-testületi tag megjelent, az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének véleményezése 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
3.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi költségvetésének 
véleményezése 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
4.) Gyugy Község Díszpolgára valamint Gyugy Községéért kitüntet ő cím alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2000.(VII.26.) rendelete módosításának megtárgyalása 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
5.) Egyebek 
 
 
Zárt ülés: 
 
6.) Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása (helyben kiosztós anyag)  
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
7.) Lakásfenntartási támogatás elbírálása (helyben kiosztós anyag) 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
 
 

Napirendek tárgyalása 
 
 
Jelenka György polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a napirendi pontokról. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2012.(I.25.) képviselő-testületi határozat 
                             

A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
pontok tárgyalását jóváhagyja. 
 
 

1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
Jelenka György polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
 
dr. Szatmári Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy ez még csak a 2012. évi költségvetés első olvasata. Változott az államháztartási törvény 
és végrehajtására vonatkozó rendelet is. A tervezet az előző évi teljesítési adatokra épül és figyelembe 
vették a következő évi változásokat. Végigmentek a kiadásokon szakfeladatonként. Átadott 
pénzeszközök esetében igazgatási feladatokra kevesebbet kell átadni (Lengyeltóti spórolt) Óvoda és 
Iskola működéséhez átadott pénzek jelentősen nem változtak, az előző évi tényleges kifizetések 3500 
e/Ft terv 3.725 e/Ft óvoda, iskola esetében kevesebb a gyerek létszám. 
Start Program várhatóan február 1-től még nem indul el, de az önkormányzat a Munkaügyi Központhoz 
pályázatot nyújtott be 6 órás foglalkoztatásra 4 főt, melynek a támogatás mértéke 70% (30% önrészt  
kell biztosítani). Tervezetükben szerepel ugyan 5 fő 5 hónapra eső bére napi 8 órában. Működési hiány 
a kimenő anyaghoz képest már csökkent 5,190 e /Ft-ra, de azért mert 1780 e/Ft fejlesztési célú 
pénzmaradvány összegét áttettük a működési bevételek közé. 
Mivel az Áht. tv. változásait még most elemzik, várhatóan ez a hiány csökkentésre kell, hogy kerüljön, 
mivel a saját bevételek összegének 50%-nál több hitelfelvételt nem lehet betervezni. 
 
Jelenka György polgármester 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2012.(I.25.) képviselő-testületi határozat 
Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester 
 
 

2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének véleményezése 
Előadó: Jelenka György polgármester 

 
Jelenka György polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
 
dr. Szatmári Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy Gyugyot érintően 66e/Ft-ot kell fizetnie. 
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Jelenka György polgármester 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2012.(I.25.) képviselő-testületi határozat 
Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ költségvetését megtárgyalta és a 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tervezett 
költségvetését 164 916 ezer Ft bevételi és kiadási összegben állapítja 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester 
 
 

3.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi költségvetésének 
véleményezése 
Előadó: Jelenka György polgármester 

 
Jelenka György polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2012.(I.25.) képviselő-testületi határozat 
Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fodor András 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
Intézmény 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jelenka György polgármester 
 
 
 

4.) Gyugy Község Díszpolgára valamint Gyugy Községéért kitüntet ő cím alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2000.(VII.26.) rendelete módosításának megtárgyalása 
Előadó: Jelenka György polgármester 
 
Jelenka György polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2012.(I.26.) rendelete 

 
Gyugy Község Díszpolgára valamint Gyugy Községért kitüntető cím 

alapításáról és adományozásáról szóló 
5/2000.(VII.26.) rendelete módosításáról  

 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 

 
Jelenka György polgármester 
A szociális ügyek tárgyalásához zárt ülést rendel el. Ezt követően a testület munkáját zárt ülésen 
folytatja. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

    dr. Szatmári Ibolya     Jelenka György 
   jegyző        polgármester 


