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Száma: 187-7/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint
Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2008. augusztus
19-én /kedden/ 19.15 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Az ülés helye:

Kultúrház Vigántpetend

Jelen vannak:

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Csillag Csaba
Polgár László
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Egyed Péter
Szálinger Péter

képviselő
képviselő

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Deutsch Ildikó
Domonkos István
Fekete Róbertné
Imre Gabriella

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Ware Borbála

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségv. főea.
Jegyzőkönyvvezető: Bati Istvánné

főelőadó
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Stark Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy
mindkét Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselőtestületének 8 tagjából 6 fő jelen van, valamint Hegyesd község Képviselő-testületének
6 tagjából 5 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják
el.
Képviselő-testületek határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
és Közös Fenntartású Körjegyzőség 2008. I. félévi
gazdálkodásáról beszámoló .
Előadó: Stark Sándor
polgármester
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos
óvoda, illetve Körjegyzőség 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a
képviselők írásban megkapták.
Javasolta először az óvoda beszámolóját megtárgyalni.
Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Sztrik Emilné óvodavezetőnek szóbeli kiegészítése nem volt, kérte a képviselőket
amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatban tegyék fel.
Szipőcs Csaba képviselő elmondta, hogy az óvoda az elmúlt években logopédiai
foglalkozásra kapott támogatást, tudomása szerint a jövőben erre a célra már nem írnak
ki pályázatot. Javasolta a kistérségtől kérjenek segítséget, hiszen a lehetőségek
beszűkülnek, a finanszírozás csökken, a gyerekeknek pedig továbbra is szükségük lenne
a foglalkozásokra. Célszerű lenne a kistérségnek alkalmazni egy logopédust.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosítás
csak az I. félévet érinti. Az óvoda költségvetése összességében nem változott, az
önkormányzati támogatás 1,6 millió forinttal csökkent, bevétele az ÁFA változás miatt
1,6 millió forinttal nőtt.
Az óvoda megszervezte az óvodások, valamint alsó tagozatosok úszás oktatását egy
ajkai óvoda tanuszodájába, szeptember 1-én mennek első alkalommal. Támogatja az
ilyen jellegű kezdeményezéseket.
Javasolta az intézmény beszámolóját elfogadni.
Sztrik Emilné elmondta, hogy szeptember 1-én 13 órakor indulnak első alkalommal,
14 órakor kezdődik az oktatás, 16 órára érkeznek haza, így a hegyesdi gyerekek is elérik
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a buszukat. Tíz alkalommal vehetik igénybe az uszodát, csak a gyerekek jöhetnek,
szülők nem.
Stark Sándor polgármester megkérdezte Takács Lászlóné körjegyzőt, a beszámolóval
kapcsolatban van –e szóbeli kiegészítése.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs, a beszámoló
alapján a teljesítés időarányos, amennyiben a képviselőknek van kérdésük tegyék fel.
Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.
Stark Sándor polgármester javasolta a két intézmény 2008. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett,
egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
69/2008. /VIII. 19./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda és a Közös
Fenntartású Körjegyzőség 2008. I. félévi
gazdálkodásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
Stark Sándor polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
54/2008. /VIII. 19./ Ökt. számú

a

javaslattal egyetértett,

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda és a Közös
Fenntartású Körjegyzőség 2008. I. félévi
gazdálkodásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
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Stark Sándor
órakor bezárta.

polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.40

Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

