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8296 Monostorapáti     8296  H e g y e s d 

 

 

Száma: 187-10/2008.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint  

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2008. 

november 24-én /hétfőn/ 19.30 órai kezdettel megtartott együttes 

üléséről.  

 

Az ülés helye:  Közösségi Ház-Teleház Taliándörögd 

 

Jelen vannak:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József   polgármester 

   Csillag Csaba    alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

   Szálinger Péter  képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 

 

   Polgár László   képviselő 

 

    

   Hegyesd  község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Domonkos István  képviselő 

   Fekete Róbertné   képviselő 

   Imre Gabriella   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Ware Borbála   alpolgármester 

   Deutsch Ildikó  képviselő 
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Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea költségv. főea. 

   Varga Lajosné   óvoda gazd. vezetője 

    

Jegyzőkönyvvezető:  Bati Istvánné    főelőadó 

 

 

Stark Sándor  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy  

mindkét Képviselő-testület továbbra is határozatképes, hisz Monostorapáti község 

Képviselő-testületének 8 tagjából 6 fő jelen van, valamint Hegyesd község Képviselő-

testületének   6  tagjából 4 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. III. n. évi  

gazdálkodásáról beszámoló . 

 

Előadó:   Stark Sándor 

                polgármester 

 

2./  Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda és  

 Közös Fenntartású Körjegyzőség 2009. évi költségvetési 

koncepciója.  

 

 Előadó:  Stark Sándor 

 polgármester 

 

 

1. Napirend 

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású  Napköziotthonos 

óvoda, illetve Körjegyzőség 2008. III. n. évi 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 óvodavezető elmondta, hogy az eredeti előirányzathoz képest pályázati 

pénzek miatt változás történt, az I. féléves pályázati bevételük 496.000,-Ft volt, október 

hónapban munkaügyi pályázaton nyertek 318.000,-Ft-ot, ami növelte bevételi 

előirányzatukat. Teljesítésük időarányos, mindenhol próbálnak takarékosan 
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gazdálkodni.  Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük van a beszámolóval 

kapcsolatban tegyék fel.  

 

Hárshegyi József   polgármester szerint a környék  óvodáit megismerve elmondható, 

hogy az óvoda bevétele kiemelkedő, mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt 

növelni tudják. Az óvoda tetőtér beépítésére, felújítására nagy szükség lenne, ezzel 

megszűnne a  beázás, kihasználására több lehetőség is szóba került. Pl. ide lehetne 

telepíteni a Nevelési Tanácsadót, vagy bölcsődei helyeket tudnának kialakítani.  

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy 2009. szeptember 1-től tervezik a 2 éves gyermekek 

felvételét az óvodába, az állam dupla normatívát biztosít erre a célra.  

   

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. III. negyedéves 

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: 

 

 

88/2008. /XI.24./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda és a Közös 

Fenntartású Körjegyzőség 2008. III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/ 

 

 

Stark Sándor   polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, 

egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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68/2008. /XI. 24./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda és a Közös 

Fenntartású Körjegyzőség 2008. III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/ 

 

2. Napirend  
 

Stark Sándor   polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda 2009. évi költségvetési koncepcióját a képviselők írásba megkapták. Kérte Sztrik 

Emilné óvodavezetőt, ha szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

 

Sztrik Emilné  óvodavezető elmondta, hogy a 2009. évi tervezésnél 41 fő óvodással 

számolnak, de ez a szám ténylegesen növekedni fog, mivel egyre több 3 év alatti 

gyermek felvételét kérik a szülők, annak érdekében, hogy munkát tudjanak vállalni, 

jelenleg normatív támogatást nem kapnak utánuk, de  2009. szeptembertől magasabb 

normatíva jár a 2 éves gyermek után.  

Az élelmiszereknél a menza, illetve napközit igénybevevő gyerekek esetében a 

rezsiköltség 90 %-ról 40 %-ra csökkent. A személyi kiadások is csökkennek a 13. havi 

bér elvonása miatt, jubileumi jutalomra 2009. évben 2 fő lesz jogosult.  

Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük van tegyék fel. 

 

Stark Sándor  polgármester megkérdezte miért számolnak kevesebb szállítási 

költséggel 2009. évben. 

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy 2008. évben a 197.000,-Ft-os szállítási költség az Ajkai 

úszásoktatás miatt keletkezett, erre 2009. évben nem terveznek, ezért csökkent ez a 

kiadási tétel.  

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a kiegészítést. Kérte Takács Lászlóné 

körjegyzőt, amennyiben a Körjegyzőség költségvetési koncepciójával kapcsolatban 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

 

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, hogy a 2008. évi költségvetéshez viszonyítva 3 

millió forint csökkenéssel számolnak a koncepcióban, melynek oka  a 13. havi 

illetmény megszűnése, illetve a jövő évben nem jogosult jubileumi jutalomra egy 

dolgozó sem.  

 

Hárshegyi József   polgármester szerint a koncepcióhoz viszonyítva a tényleges 

költségvetés változni fog, mivel a gyógyszertár költözése miatt kisebb fejlesztést kell 

végezni a helyiségen, berendezésre lesz szükség, melynek költségeivel jelenleg nem 

számolnak. 
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Stark Sándor polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a két intézmény 

2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.  

 

Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen 

szavazattal meghozta az alábbi: 

 

89/2008. /XI. 24./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda és a Közös 

Fenntartású Körjegyzőség 2009. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadja.  

 

/Költségvetési koncepció a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Stark Sándor    polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

69/2008. /XI. 24./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda és a Közös 

Fenntartású Körjegyzőség 2009. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadja.  

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.45 

órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

 


