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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Aldebrő, Kápolna és Tófalu Községek Önkormányzatainak együttes Képviselő 

Testületi ülésén 

2014. június 11-én, 16.00 órai kezdettel 

 

Az ülés helyszíne: Aldebrő, Horgásztanya 

 

Jelen vannak, Aldebrő Község Önkormányzata részéről: 

 

 Farkas László Márton  polgármester 

 Gyetvai Árpád  alpolgármester 

 Inklovics László  képviselő 

 Uzelman Zoltán  képviselő 

 Wingendorf János  képviselő 

 

Jelen vannak, Kápolna Község Önkormányzata részéről: 

 

 Dr. Berecz Kálmán  polgármester 

 Szalóki Péter   alpolgármester 

 Bertóti Tamás   képviselő 

 Erberling Gábor  képviselő 

 Majorné Kiss Krisztina képviselő 

 Molcsán Erzsébet  képviselő 

 

Jelen vannak, Tófalu Község Önkormányzata részéről: 

 

 Kerek József   polgármester 

 Bori Kálmánné  alpolgármester 

 Csathó Zoltán   képviselő 

 Ignácz Tibor   képviselő 

 Váczy Lajos   képviselő 

 

Jelen vannak: tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Kerékgyártó Andrea  Kápolnai Tündérkert Óvoda óvodavezető 

Kériné Szabó Ildikó Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézmény 

vezető 

Kiss Zsuzsa gazdálkodási főelőadó 

Lipkovics Lászlóné gazdálkodási főmunkatárs 

Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó 

Gulyás Imre jegyző 

 

Az együttes képviselő- testületei ülést a polgármesterek előzetes egyeztetése alapján Dr. 

Berecz Kálmán Kápolna község polgármestere vezette. 

 

Dr. Berecz Kálmán: Szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy mind a három 

képviselő- testület határozatképes. Az együttes ülést megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek 

javaslom Gulyás Imre jegyző urat. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. 

 



 

A jegyzőkönyvvezetőre tett javaslattal mid a három képviselő- testület egyhangúan 

egyetértett. 

Javaslom, hogy a meghívóban megküldött napirendeket tárgyaljuk. Van-e más javaslat? ( 

Nem volt. ) 

A napirendekre tett javaslattal mid a három képviselő- testület egyhangúan egyetértett. 

Elmondom, hogy az együttes ülés összehívását Kápolna kezdeményezte. Nekünk ez a 

munkatervünkben is szerepel. Fontosnak tartom, hogy évente egyszer áttekintsük közös 

dolgainkat és korrekten elszámoljunk egymás felé. 

Megadom a szót a jegyző úrnak, ha kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

1. Napirendi Pont: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

működéséről, a működés közös költségeinek elszámolása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző, Kiss Zsuzsa gazdálkodási előadó 

Gulyás Imre elmondja, hogy a kiküldött anyagokból kimaradt a Heves Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett ellenőrzés jegyzőkönyve. Ennek főbb 

megállapításait ismerteti. A jegyzőkönyv megállapította, hogy szociális hatósági 

munkavégzés személyi és tárgyi feltételei adottak. Az ellenőrzés nem tárt fel olyan 

hiányosságot mely fegyelmi, szabálysértési, vagy büntető feljelentést tenne indokolttá. 

Mindössze két esetben állapított meg szabálytalanságot, melyeket saját hatáskörben azóta 

korrigáltunk. 

Sok problémát jelent a különböző szabályzatok hozzáigazítása a változó jogszabályokhoz. 

Mai sajtó hír, hogy az Állami Számvevőszéknek a Magyar Államkincstárnál végzett ellenőri 

jelentésében is szerepel ez a probléma. 

Megköszönöm a kolléga nők munkáját, illetve a polgármester urak támogatását. 

Dr. Berecz Kálmán: Van- kérdés? Ha nincs, akkor térjünk át a pénzügyi elszámolásra. 

Remélem mindenki megkapta a pénzügyi elszámolásról készített tájékoztatót. Mindenki által 

ismert, hogy a tavalyi év mínuszos az idei pluszos. Emlékeztetek rá, hogy tavaly abban 

állapodtunk meg, hogy a polgármesteri illetményeket is a közös hivatalnál tervezzük. A 

tervezéskor erre vonatkozóan érdemi iránymutatást nem kaptunk. Pár hónap elteltével 

szembesülni kellett azzal, hogy ez nem fér bele a hivatalnak járó állami normatívába. 

Eredetileg arról volt szó, hogy májustól Kápolna kapja a hivatalnak járó teljes összeget, de ez 

sem így történt. Mivel Aldebrő és Tófalu nem tudta mindig a teljes összeget átutalni, ezért 

hiány keletkezett, Aldebrőnél 53 ezer forint, Tófalu esetében 2.332 ezer forint. Azt fontosnak 

tartom elmondani, hogy Kápolna finanszírozta a közös hivatal minden felmerült kiadását. A 

számlákat kifizettük. Viszont az idén egy közel 6 millió forintos többlettel fogadtuk el a közös 

hivatal költségvetését. Készítettünk egy olyan tervet is mely a polgármesteri béreket is 

tartalmazta, így egy 10 milliós mínusz jött volna ki. Ezt nem tudtuk volna felvállalni. A 6 

millió forint plusz terhére lehet a tavalyi át nem adott pénzeket kompenzálni. Illetve mi 

polgármesterek abban állapodtunk meg, hogy a hivatal működéséhez szükséges eszközök 

vásárlását támogatjuk. Nyomtatót kellett vásárolni. A Windows szoftvereket is le kell 

cserélni. Egyes számítógépek már nem felelnek meg a rajtuk futtatott programoknak ezért 

vagy újakat kell beszerezni, vagy a meglévőt felújítani. Ennek felmérése el is készült. Év vége 

felé derül ki egyértelműen, hogy a 6 milliós pluszból ténylegesen mennyi marad. Mindettől 

függetlenül a polgármesteri egyeztetésen abban maradtunk, hogy Tófalu esetében jó lenne, ha 

tudnák csökkenteni a hiányt év közben is, folyamatos csökkentéssel. Úgy látszik, hogy ez 

megoldható lesz. Szükséges, hogy a választásokig ez rendeződjön. Ha van kérdés, 

hozzászólás kérem tegyék meg. 

Bertóti Tamás: Ha jól értem akkor tavaly a polgármesterek bérét is a hivatalból fizették? 

Dr. Berecz Kálmán: Igen kezdetben így terveztünk, de mint mondtam negyed év után kiderül, 

hogy ez nem fog menni, s ezt megszüntettük.  



Sajnos senki nem mondta meg, hogy a polgármesterek bérét hol kell tervezni, illetve eleinte 

az volt az álláspont, hogy ezt a hivatalnál kell. 

Kápolna ezt a kérdést saját bevételeiből tudta kompenzálni, de a kisebb normatív támogatással 

bíró önkormányzatoknál ez hiányt generált. Ezt részben tudtuk rendezni az ÖNHIKI-s 

pályázatokból befolyt pénzekből, de még is előállt a már ismertetett hiány. 

Kerek József meg kell szólaljak mert nekünk van a legnagyobb restanciánk ebből a 

szempontból. Emiatt Kápolna nézhet ránk sanda szemmel. Felelősen nem jelenthetem ki, 

hogy az októberi választásokig rendezni tudjuk a tartozásunkat. Erre ésszerű forrásaink 

egyszerűen nincsenek. Ez évben is be fogjuk adni szeptemberben az ÖNHIKI-s 

pályázatunkat. Ebben szerepelnek majd ezek az adósságaink, melyet várhatóan el is ismernek 

majd, eddig ez volt a tapasztalat. De mire pénzhez jut az önkormányzat, december lesz, ezért 

december közepén, végén, tudjuk rendezni a tartozásunkat. Ha ugyanis ezt kifizetnénk, akkor 

máshol keletkeznének komoly gondjaink. Érdekes, hogy föntről sem mondják meg 

egyértelműen, hogy a polgármesteri illetmény miből kell fedezni. Ez a kis települések esetén 

komoly probléma. Ezt tisztességtelennek tartom, ugyanis így a közös hivatalt fenntartó 

önkormányzatok egymással kerülnek vitába. 

Dr. Berecz Kálmán akkor Tófalu ez évben rendezni fogja tartozását. Mielőtt bárki 

csökkenteni akarná a közös hivatal költségvetését elmondom, hogy az rendben van. A hivatal 

megfelelő létszámmal működik, a gazdálkodása nem pazarló. A hivatali feladatokat el kell 

látni, ennek fedezetét az állami utalás biztosítja. 

Ha nincs kérdés, akkor szavazásra teszem fel, hogy azzal a kiegészítéssel, hogy Tófalu 2014 

december végéig rendezi tartozását Kápolna felé, fogadjuk el a közös hivatal 2013. évi 

működése során ténylegesen felhasznált, illetve a 2014. évi működés során tervezett összegek 

pénzügyi elszámolását. 

 

Az előterjesztést Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testület 

25/2014.(VI.11.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

elszámolását és a 2014. évi költségvetési többlet 

felosztását az alábbiak szerint fogadja el. 

2013. évi elszámolásban szereplő összegek felosztása: 

Aldebrő  - 53 eFt. 

Kápolna  4.979 eFt 

Tófalu  - 2.332 eFt 

2014. évi költségvetésben szereplő többlet felosztása: 

Aldebrő  1.467 eFt 

Kápolna  3.287 eFt 

Tófalu  1.236 eFt 

Tófalu Község Önkormányzata 2014. december 31-ig 

történő határidőre vállal kötelezettséget a Kápolna Község 

Önkormányzatával szemben fennálló fizetési különbözet 

megfizetésére. 

 

 

 



Az előterjesztést Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testület 

45/2014.(VI.11.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

elszámolását és a 2014. évi költségvetési többlet 

felosztását az alábbiak szerint fogadja el. 

2013. évi elszámolásban szereplő összegek felosztása: 

Aldebrő  - 53 eFt. 

Kápolna  4.979 eFt 

Tófalu  - 2.332 eFt 

2014. évi költségvetésben szereplő többlet felosztása: 

Aldebrő  1.467 eFt 

Kápolna  3.287 eFt 

Tófalu  1.236 eFt 

Tófalu Község Önkormányzata 2014. december 31-ig 

történő határidőre vállal kötelezettséget a Kápolna Község 

Önkormányzatával szemben fennálló fizetési különbözet 

megfizetésére. 

 

Az előterjesztést Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testület 

56/2014.(VI.11.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

elszámolását és a 2014. évi költségvetési többlet 

felosztását az alábbiak szerint fogadja el. 

2013. évi elszámolásban szereplő összegek felosztása: 

Aldebrő  - 53 eFt. 

Kápolna  4.979 eFt 

Tófalu  - 2.332 eFt 

2014. évi költségvetésben szereplő többlet felosztása: 

Aldebrő  1.467 eFt 

Kápolna  3.287 eFt 

Tófalu  1.236 eFt 

Tófalu Község Önkormányzata 2014. december 31-ig 

történő határidőre vállal kötelezettséget a Kápolna Község 

Önkormányzatával szemben fennálló fizetési különbözet 

megfizetésére. 

 

Dr. Berecz Kálmán javaslom a jegyzői beszámoló elfogadását. 

 

Az előterjesztést Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

 



Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testület 

26/2014.(VI.11.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a jegyző beszámolóját a Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi működéséről. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Az előterjesztést Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testület 

46/2014.(VI.11.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a jegyző beszámolóját a Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi működéséről. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Az előterjesztést Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testület 

57/2014.(VI.11.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a jegyző beszámolóját a Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi működéséről. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

2. Napirendi Pont: Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2013. évi 

működéséről, a működés közös költségeinek elszámolása 

Előadó: Kerékgyártó Andrea óvodavezető, Kiss Zsuzsa gazdálkodási előadó 

 

Dr. Berecz Kálmán akkor térjünk át a következő napirendre. Megkértem Kerékgyártó Andrea 

óvodavezetőt a beszámoló elkészítésére. Remélem mindenki megkapta. Kérlek Andrea, ha 

van szóbeli kiegészítésed, tedd meg. 

Kerékgyártó Andrea amikor ide kerültem, megköveteltem, hogy a dolgozók folyamatosan 

képezzék magukat. Hozzászoktak az önképzéshez. Az Óvoda szakmai színvonala sokat javult, 

magújult. Úgy érzem e téren az elmúlt négy évben jelentős fejlődést értünk el. 

A másik dolog pedig az, hogy gyakran veszünk részt pályázatokon, melynek eredményeként 

jelentős eszköz-beszerzésekre tettünk szert. Magam is meglepődtem, amikor négy évre 

visszamenőleg összeadtam az elnyert pályázati pénzeket, s ez 21 millió forintot tett ki. 

Pályázati pénzekből sikerült finanszírozni a képzések költségét. Jelenleg is várok egy 5 és fél 

milliós pályázati eredményre. Egy dajka nyugdíjba megy. Van egy ún. dajka pályázat kiírva, s 

így az új dajka foglalkoztatási költségét ebből lehet majd fizetni. Úgy ítélem, meg jól 

működik együtt a két óvoda, a székhely és a tagintézmény. Játékok beszerzésére is van 

lehetőség pályázati pénzekből. Megköszöni a fenntartó önkormányzatok támogatását. A 

dajkák szakmai továbbképzése is megtörtént. 

Dr. Berecz Kálmán köszönöm a kiegészítést. Azt látni kell, hogy jó az együttműködés az 

aldebrői óvodával. Nagyon jó, hogy az intézmény sokat pályázik. Ehhez kell egy jó vezető, 

aki erre odafigyel. Nagyon jelentős a pozitív változás a négy évvel ezelőtti időszakhoz képest. 



Az önkormányzatoknak nem kell eszközbeszerzésekre fordítani, mert az óvodavezető ezt 

pályázatokból előteremti. Most is fut egy IPR pályázat. Mint gesztor megelőlegezzük a 

költségeket, de ezek az elszámoláskor rendeződnek. Ez most 600 ezer forint. Látható a 

működési költségekből, hogy itt pont fordított a helyzet, mint a közös hivatal esetében. A 

tavalyi évet egy plusszal zártuk, míg az idei mínuszos. Itt is el kell mondani, hogy nincs indok 

elmenni létszámcsökkentés irányába. A létszám adatok megfelelnek az előírásoknak. A 

normatíva a létszámhoz igazodik, ezért sincs értelme létszám csökkentésnek.  A mínusz a 

pedagógus béremelés központi kompenzálásának hiányából is adódik. Ez még év végéig 

megoldódhat. A tavaly keletkezett plusz, nagyjából fedezi is idei mínuszt. Ezt akkor év végén 

célszerű összevetni és elszámolni egymás között. Most különösebb tennivaló ezzel nincs, 

Kápolna tud előfinanszírozni. 

Molcsán Erzsébet meg kell dicsérni azokat az óvodapedagógusokat és dajkákat is, akik 

konkrétan a gyerekek nevelését végzik. Én elsősorban nekik mondok köszönetet. Van, aki 

már 20- 30 éve végzi kiválóan a munkáját. A pénzügyi dolog az oké, azt elismerem.  

Dr. Berecz Kálmán egyet tudok érteni és meg is kell köszönni az ott dolgozók munkáját, ez 

természetes. 

Uzelman Zoltán kérdezem, hogy miért magasabb a hátrányos helyzetű gyerekek száma 

Aldebrőn és Tófaluban, mint Kápolnán. 

Dr. Berecz Kálmán én úgy tudom Tófaluba sok az ún. „bevándorló” család, s ezek a gyerekek 

zömében hátrányos helyzetűek. 

Kériné Szabó Ildikó szerint is ez az alapvető ok. Normatíva szempontjából bármilyen furcsa 

ez jó az intézménynek, mert így legalább van gyermek utánpótlás, helyben alig születik 

gyerek. S ha már nálam a szó elmondom, hogy a járási mesemondó versenyen aldebrői gyerek 

lett az első. Más versenyen országos második helyezést is értek el. 

Farkas László Márton köszöni, hogy ezt Ildikó elmondta, nehogy valaki azt higgye, hogy a 

hátrányos helyzet azt jelenti, hogy a gyerek buta, teljesen másról van szó. 

Bertóti Tamás említi az óvoda 2007. évi felújítását. Megköszöni az óvoda részvételét a 

települési rendezvényeken. 

Farkas László Márton meglepve hallom, hogy nem jött meg a pénz a bérkompenzációra, ez 

tényleg így van? Ezt kérem nézzük majd még át, ez ugyanis módosíthatja az elszámolás 

egyenlegét. 

Dr. Berecz Kálmán a tavalyi bérkompenzáció fedezete megérkezett. Az idei évben úgy tűnik a 

normatíva nem teljesen fedezi a megnövekedett bértömeget. 

Lipkovics Lászlóné én is részt vettem az elszámolások összeállításában. Nem egyszerű 

közérthetően ezt megcsinálni. Én is azt javaslom, hogy mivel úgyis év végén lesz végleges 

elszámolás, hogy erre akkor térjünk ismét vissza. 

Dr. Berecz Kálmán akkor ezzel a kiegészítéssel javaslom, fogadjuk el a beszámolót és a 

pénzügyi elszámolást. 

 

Az előterjesztést Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testület 

27/2014.(VI.11.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja az óvodavezető beszámolóját a Kápolnai 

Tündérkert Óvoda 2013. évi működéséről. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 



Az előterjesztést Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testület 

47/2014.(VI.11.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja az óvodavezető beszámolóját a Kápolnai 

Tündérkert Óvoda 2013. évi működéséről. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Az előterjesztést Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testület 

58/2014.(VI.11.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja az óvodavezető beszámolóját a Kápolnai 

Tündérkert Óvoda 2013. évi működéséről. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Az előterjesztést Aldebrő község önkormányzati képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testület 

28/2014.(VI.11.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Tündérkert Óvoda 2013. évi elszámolását és a 

2014. évi költségvetési hiány felosztását az alábbiak 

szerint fogadja el. 

2013. évi elszámolásban keletkezett többlet felosztása: 

Aldebrő     581 eFt. 

Kápolna  2.356 eFt 

Tófalu     581 eFt 

2014. évi költségvetésben szereplő hiány elosztása: 

Aldebrő     650 eFt 

Kápolna  1.302 eFt 

Tófalu      650 eFt 

A fenntartók megállapodnak abban, hogy a 2013. évi 

többlet és a 2014. évi hiány az elszámoláskor 

összevezetésre kerül, továbbá, hogy a bérkompenzáció 

kérdését az év végi végleges elszámolás előtt ismételten 

áttekintik. 

 

Az előterjesztést Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testület 

48/2014.(VI.11.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Tündérkert Óvoda 2013. évi elszámolását és a 



2014. évi költségvetési hiány felosztását az alábbiak 

szerint fogadja el. 

2013. évi elszámolásban keletkezett többlet felosztása: 

Aldebrő     581 eFt. 

Kápolna  2.356 eFt 

Tófalu     581 eFt 

2014. évi költségvetésben szereplő hiány elosztása: 

Aldebrő     650 eFt 

Kápolna  1.302 eFt 

Tófalu      650 eFt 

A fenntartók megállapodnak abban, hogy a 2013. évi 

többlet és a 2014. évi hiány az elszámoláskor 

összevezetésre kerül, továbbá, hogy a bérkompenzáció 

kérdését az év végi végleges elszámolás előtt ismételten 

áttekintik. 

 

Az előterjesztést Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testület 

60/2014.(VI.11.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Kápolnai Tündérkert Óvoda 2013. évi elszámolását és a 

2014. évi költségvetési hiány felosztását az alábbiak 

szerint fogadja el. 

2013. évi elszámolásban keletkezett többlet felosztása: 

Aldebrő     581 eFt. 

Kápolna  2.356 eFt 

Tófalu     581 eFt 

2014. évi költségvetésben szereplő hiány elosztása: 

Aldebrő     650 eFt 

Kápolna  1.302 eFt 

Tófalu      650 eFt 

A fenntartók megállapodnak abban, hogy a 2013. évi 

többlet és a 2014. évi hiány az elszámoláskor 

összevezetésre kerül, továbbá, hogy a bérkompenzáció 

kérdését az év végi végleges elszámolás előtt ismételten 

áttekintik. 

 

 

3. Napirendi Pont: Időszerű feladatok 
 

Dr. Berecz Kálmán átadtuk az iskolát az Állami Intézményfenntartónak (KLIK) de, itt még 

maradtak elszámolatlan költségek. Az átadáskor 2012. év végével már készült egy 

elszámolás, amelyet akkor megtárgyaltunk és elfogadtunk. Kápolna részéről ezzel 

kapcsolatosan maradt 1.096 e Ft restancia Aldebrő felé, ezt azonban arra való tekintettel nem 

rendeztük, hogy az Aldebrői óvoda-felújítási pályázat önerejének Aldebrőre jutó részét 

Kápolna rendezte. A költségek ismertek, itt is rendezni kell az elszámolást. Tófalu felénk e 

tekintetben a tartozását rendezte. Itt Aldebrő tartozik nekünk 2.391.918 forinttal. Most az 



iskola vonatkozásában még el nem számolt költségekről kell beszélnünk. Ez ügyben készült 

előterjesztés, majd át is adom a szót Lipkovics Lászlónénak. 

Lipkovics Lászlóné a kiadott anyagban szerepel a december havi nettó bérfizetés, viszont a 

járulékok áthúzódtak 2013. évre és ott szerepelnek a beszámolóban is. Ez összesen 1.313 eFt. 

Elkészítettük ennek gyermek létszám szerinti felosztását. Eszerint Aldebrő része 342 eFt, 

Feldebrő része 188 eFt, Kápolna része 570 eFt és Tófalu része 213 eFt. Ezen összegekkel 

lehet csökkenteni az Aldebrő által fizetendő összegeket. 

Dr. Berecz Kálmán egyet lehet érteni az előterjesztéssel. Ez az összeg akkor csökkenti az 

Aldebrő által Kápolnának fizetendő összeget. Ennek a technikai lebonyolítását a gazdálkodási 

előadók rendezzék. Fontos, hogy az elszámolás megfeleljen a számviteli előírásoknak. Lehet, 

hogy oda- vissza kell utalgatni a pénzeket. 

Kerek József javasolja a pénzek utalását, ugyanis ezt egy belső ellenőri jelentés is 

alátámasztja. Ez fontos lehet az ÖNHIKI-s pályázatoknál is. A belső ellenőr kifejezetten jó 

tanácsot adott nekünk. 

Dr. Berecz Kálmán javaslom az előterjesztés elfogadását. 

 

Az előterjesztést Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 4 igen szavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testület 

29/2014.(VI.11.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Tarnavölgye Általános Iskola állami kezelésbe 

kerülésekor keletkezett – s Aldebrő által megfinanszírozott 

- 1.313 eFt gyermeklétszám szerinti felosztását az alábbiak 

szerint fogadja el: 

Aldebrő     342 eFt. 

Feldebrő    188 eFt 

Kápolna     570 eFt 

Tófalu     213 eFt 

 

Az előterjesztést Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testület 

49/2014.(VI.11.) KT. határozata 

Kápolna Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

Tarnavölgye Általános Iskola állami kezelésbe 

kerülésekor keletkezett – s Aldebrő által megfinanszírozott 

- 1.313 eFt gyermeklétszám szerinti felosztását az alábbiak 

szerint fogadja el: 

Aldebrő     342 eFt. 

Feldebrő    188 eFt 

Kápolna     570 eFt 

Tófalu     213 eFt 

 

Az előterjesztést Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testület 



 


