
Jegyzőkönyv 

 

 

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 3.-án megtartott 16 órakor 

kezdődő rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Gárdonyi Sándorné   polgármester 

László Péter   alpolgármester 

Boda Csaba   képviselő 

Ember Kinga   képviselő 

Mészárosné Deres Tímea képviselő 

Szabadi Attila   képviselő 

  Tatár Tiborné    képviselő 

 

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, Nagy Balázsné 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Gárdonyi Sándorné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mert 7 főből 7 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  

A polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A képviselő-testület 

Mészárosné Deres Tímea és Tatár Tiborné képviselőket jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítésre. 

 

Az polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A testület az alábbi napirendet fogadta el: 

 

 

N a p i r e n d: 

 

1./ Prémiumévek programban való részvétel. 

     Előadó: jegyző 

 

2./ Bejelentések. 

 

 

 

1./ Napirendi pont 

Prémiumévek programban való részvétel. 

Előadó: jegyző 

 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

Szanyi-Nagy Józsefné: A 2010. november 30-i ülésen módosította a képviselő-testület a 

költségvetési rendeletét, mivel az óvoda konyha üzemeltetésének visszavételével 5 fő dolgozó 

átvételére került sor. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy az ÁMK-nál 

létszámcsökkentést hajt végre, úgy a dolgozók közül három fő 2010. december 6.-tól a 

programban részt tud venni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 



Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Dég Község Önkormányzatának 137/2010.(XII.3.)számú határozata 

 

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „prémium évek 

programról és a különleges foglalkoztatási állományról” szóló 2004. évi 

CXXII törvény 3.§. (1) bekezdés c.) pontja alapján kinyilatkoztatja, hogy 

az Általános Művelődési Központnál létszámcsökkentést hajt végre 2010. 

december 6.-tól, így a programban részt vevő 3 fő közalkalmazott 2010. 

december 6.-tól további foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

Utasítja az Általános Művelődési Központ Igazgatóját, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

A testület a költségvetési megtérítés iránti igényét benyújtja a Magyar 

Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához. 

 

Határidő: 2011. január 15. 

 

Felelős:  Gárdonyi Sándorné polgármester 

 

 

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a polgármester az ülést 16 óra 20 perckor 

bezárta. 

 

Kmf. 

 

  

 

Gárdonyi Sándorné      Szanyi-Nagy Józsefné 

   polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

 

Mészárosné Deres Tímea     Tatár Tiborné 

képviselő      képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítők 


