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Helye:

Közösségi Ház-Teleház Taliándörögd

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Csillag Csaba
Egyed Péter
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szálinger Péter

képviselő

Távolmaradását nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Krunikkerné Török Andrea
Török Jenőné
Varga Lajosné

körjegyző
költségv. főea.
iskola gazd. vez.
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Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Domonkos István
Fekete Róbertné
Imre Gabriella

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Deutsch Ildikó
Ware Borbála

képviselő
alpolgármester

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Mohos József
Prácser Miklós
Városi János
Némethné Sümegi Krisztina

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette be
Mohos Béláné
Kocsor Szabolcsné
Szőke András

képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Göntér Gyula
Nagy Lajos
Szabó István
Korponai László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szabóné Szokoli Éva
Nagy Ottó

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Orsós János

CKÖ elnöke

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné

polgármester
alpolgármester
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Nagy Péterné
Szabó István

képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Farkas Imre
Farkasné Körmendi Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Kajdi István
Göntér Gyula
Marton Istvánné
Takács Lászlóné
Vizeli Zoltánné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

képviselő
képviselő
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző
körjegyző

Kajdi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az
öt Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének
8 tagjából 6 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 6 tagjából 4 fő, Taliándörögd
község Képviselő-testületének 8 tagjából 5 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének
6 tagjából 4 fő, Vigántpetend község Képviselő-testületének 6 tagjából 4 fő jelen van,
így az ülést megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását .
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek,
egyhangúlag elfogadták az alábbi:
Napirendet:

határozathozatal nélkül,

1./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Kajdi István
polgármester
2./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola
2009. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Kajdi István
polgármester
3./ Prémium éves pályázat.
Előadó:

Kajdi István
polgármester
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1. Napirend
Kajdi István polgármester elmondta, hogy a Közös fenntartású Általános Iskola 2008.
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
költségvetés kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak, a felhasználás időarányosnál
kicsit kevesebb, mivel a végkielégítésekre kifizetett összegek csak a IV. negyedévben
jelentkeznek. A víz-, villany-, gázfogyasztás elszámolása is csak decemberben fog
jelentkezni, az előirányzatban szereplő összegeket már a jelenlegi III. negyed éves
beszámoló szerinti teljesítés is meghaladja, ami az áremelkedést tükrözi.
Tájékoztatást adott a tanévkezdetről. Elmondta, hogy képviselő-testületek döntéseinek
megfelelően szeptember 1-től összevonásra került a felső-tagozat. Pályázaton nyert
támogatásból augusztus végén megkezdődött a Monostorapáti iskola tetőterének
bővítése. Az elhúzódó közbeszerzése eljárás miatt a tanévkezdésre nem készülhetett el,
ezért a legjobb megoldásnak az tűnt, hogy az építkezés alatt Kapolcson folyik az
oktatás, a monostorapáti gyerekek járnak át. Az utaztatást a kistérségen keresztül
sikerült a Volánnal megoldani, ennek ellenére a bérleteket is meg kellett vásárolni,
mivel reggel nincs iskolajárat és a menetrendszerinti járattal kell közlekedni. A
kistérség elnöke ígéretet tett arra, hogy ezt a plussz költséget kompenzálják az
iskolának. Sem a tanulók, sem a szülők részéről nem merült fel kifogás, az utaztatás
során a felügyeletet biztosítani tudták. A pedagógusok is összeszoktak, eddig is
ismerték egymást, probléma részükről sem volt. A tanulói létszám a vártnak
megfelelően alakult, elvándorlás az anyaotthonban élő gyermekek kivételével nem volt,
október 1-én a tanulói létszám 203 fő volt, amennyiben ezt a létszámot tartani tudják,
nem lesz probléma. Monostorapáti alsó tagozatban 56 fő, Taliándörögdi alsó tagozatban
46 fő, a felső tagozatban 101 tanuló van. Az építkezés várhatóan november végére
befejeződik, takarítás, berendezés van hátra, 1-2 hét múlva költözhetnek.
Berendezésekre, informatikai tárgyakra pályázatot nyújtottak be, már értesítést kaptak
arról, hogy nyertek, de mivel állami közbeszerzés keretében választják ki az ajánlatokat,
várhatóan csak a jövő év elején lehet számítani ezekre a dolgokra. Elmondta, hogy a
renddel, magatartással sok probléma van, nehéz fegyelmezni a gyerekeket.
Megköszönte a polgármesterek, képviselők, a Kapolcsi Polgárőrség valamint a bizottság
segítségét, munkáját.
Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Kajdi István polgármester javasolta a 2008. III. n. éves beszámoló elfogadását.
Kérte először Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag
szavazattal meghozta az alábbi:

4 igen
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100/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót e l f o g a d j a.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Kajdi István polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
79 /2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2008. III.
negyedévi
gazdálkodásáról
szóló
beszámolót e l f o g a d j a.

Kajdi István polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
61/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót e l f o g a d j a.

Kajdi István polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
85/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót e l f o g a d j a.
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Kajdi István polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
65/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót e l f o g a d j a.

2. Napirend
Kajdi István polgármester elmondta, hogy a 2009. évi költségvetési koncepcióra
vonatkozó tervezetet a képviselők írásban megkapták. Felkérte Szipőcs Csaba
iskolaigazgatót amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a 2008. évi koncepció tárgyalásakor azt a célt tűzték ki,
hogy a közös fenntartású iskola költségvetése csökkenjen. Ennek következménye az
intézmény létszámának a csökkentése, illetve ezzel egy időben a felső tagozat
összevonása lett. Tudtuk, hogy a 2008. évi költségvetés egy átmeneti költségvetés lesz,
hisz a létszámok még majdnem a teljes évet érintik a felmondási idő miatt. Több
variáció készült, 214 tanulóval számoltak, a tanévkezdésre ez a létszám 203 főre
csökkent. Akkor, az egyik variáció szerint 96,5 millió forinttal számoltak. A jelenlegi
koncepció 98,8 millió forintról szól. Azért több, mert a prémiuméves dolgozó bérét
tartalmazni kell a költségvetésnek, ennek fedezetét visszakapjuk az államtól, de mind a
kiadási, mind a bevételi oldalon át kell futtatni. Van olyan összeg ami nőtt a tervezethez
képest, pl. a közüzemi számlák. Bevételek esetében megmaradt az alap-normatíva, a
kiadások esetében az ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv teljes költségét nem fedezi
az állami támogatás, a különbözet az önkormányzatot terheli. Kistérségi támogatással
is számoltak, melyet a Társulási Megállapodásnak megfelelőn osztottak fel.
Helyettesítésre is tervezni kell a táppénz miatt, béremelést, 13. havi bért nem terveztek.
A minőségi pótlékot az idei évben sem tudták kifizetni, nincs rá pénzügyi fedezetük.
Nagy Lajos Döntés-előkészítő Bizottság elnöke a bizottság nevében köszöntötte a
jelenlévőket. Gratulált Takács Lászlóné körjegyzőnek a közszolgálati munkája
elismeréseként kapott kitüntetéshez, további jó munkát kívánt.
Elmondta, hogy a bizottság pénteken tárgyalta a koncepciót, gondolkodtak azon, hogy
hol lehetne csökkenteni a kiadásokat, próbáltak előre jutni. Sajnos az állami támogatás
kevesebb mind az intézmény, mind az önkormányzatok esetében. Az önkormányzati
támogatás közel 9 millió forinttal csökkent a 2008. évihez viszonyítva. A bizottság azt
az álláspontot képviselte, hogy fogadják el a tervezetben szerepelő 98.921 eFt-os
költségvetési koncepciót, az önkormányzatok által biztosítandó hozzájárulásokat pedig
a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint osszák fel.
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Kajdi István polgármester szerint a tavalyi koncepció tárgyalásakor elfogadott 126
mFt-os költségvetéshez - ami az átmeneti évre vonatkozott - képest valóban csökkent
98,9 millió forintra a tervezett költségvetés, de Taliándörögd
önkormányzati
hozzájárulása ennek ellenére növekedett.
A 2009. évre előre jelzett 96 millió forintos költségvetés tervezésben szerepelt a 13.
havi bér, a jelenlegiben pedig nem lehet benn, ennek ellenére növekedett. Továbbra is
fenntartja véleményét, hogy felesleges 3 gazdasági ügyintéző. Most elfogadhatjuk a
költségvetési koncepciót, de a gondok csak akkor jelentkeznek, ha nem tudjuk a
számlákat kifizetni, vagy az önkormányzati hozzájárulást átutalni az intézmény
számlájára.
Göntér Gyula elmondta, hogy bizottsági ülésen is felvetette az ÁFA- ra vonatkozó
kérdést, ha az óvoda visszaigényelheti az ÁFA-t, az iskola pedig nem, miért nem az
óvodánál jelentkezik az étkezés költsége. Ezzel is lehetne csökkenteni a költségeket.
Varga Lajosné
óvoda
gazdasági vezetője elmondta, hogy az óvodának
visszaigénylési joga csak két szakfeladatra vonatkozik, a munkahelyi és óvodai
vendéglátásra, az iskolai napközi nem tartozik ide, ezzel az iskolánál kell számolni.
Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, hogy régebben mindig az óvoda szedte be a
napközis térítési díjat, de egy MÁK ellenőrzés során felhívták a figyelmüket, hogy ez
iskolai feladat, az iskola költségvetésébe kell szerepelni.
Török Jenőné iskola gazdasági vezetője elmondta, hogy az iskola nem ÁFA alany,
ezért visszaigénylési lehetősége sincs.
Szipőcs Csaba a létszámmal kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a gazdasági
ügyintézőnek több plussz feladatot is adnak, amit el kell látni, pl. kísérői feladatot is
elvégeznek.
Göntér Gyula
szerint a rendszer valahol nem jól működik, kötöttek egy
megállapodást annak reményében, hogy aki feladja az iskoláját kevesebb költségébe
kerül az iskola fenntartása. Kiderült, hogy ez nem így van, sőt több támogatást kell
biztosítani, mint az előző évben.
Krunikkerné Török Andrea
az előzetesen írásban kiküldött önkormányzati
hozzájárulások felosztásáról készült előterjesztés alapján, részletesen, egyenként
ismertette az önkormányzatok által nyújtott 2008. évi, illetve 2009. évre nyújtandó
hozzájárulási összegeket egy tanulóra kivetítve. Az előterjesztés alapján is látható, hogy
a legtöbb önkormányzati hozzájárulást továbbra is Hegyesd, illetve Monostorapáti
község fizeti, az Ő esetükben valóban csökkent a 2008. évihez viszonyítva a
hozzájárulás összege, a többi település esetében viszont növekedett. A felosztás a
tavalyi évben módosított Társulási Megállapodás alapján történt.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a Társulási Megállapodás módosítása egy
közös döntés alapján született. Véleménye szerint nem úgy kell módosítani, ahogy az
éppen az adott településnek megfelel. A Társulási Megállapodás - tartalmilag - a
jogszabályi feltételeknek megfelel, ahogy a testületek javasolták, úgy lett elfogadva.
Tavalyi évben ez a felosztási módszer felelt meg Kapolcsnak, illetve Taliándörögdnek
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is. A következő évben számukra ez a felosztás szerintük hátrányos, de szerinte ez nem
úgy működik, hogy akkor módosítani kell.
Nagy Lajos véleménye szerint a Társulási Megállapodást közösen fogadták el. Most is
fenntartja azt a véleményét, hogy amiben 2006-ban megállapodtak, azt be kell tartani.
Ha nem tartják be, nincs értelme egymással beszélni. Ez a megállapodás egy
kompromisszum volt, az átszervezés előtt a felosztás Kapolcsnak volt előnyösebb, most
Monostorapátinak. Tartani kell magukat a megállapodáshoz. Ezt meg lehet változtatni,
közösen, de lehet hogy jövőre változnak az normatívák, és megint másképp kell
számolni. Egyik helyen Taliándörögd járt jól a tagiskolai támogatást ők kapják meg az
alsó tagozat miatt, a felső tagozat esetében pedig a tagiskolai támogatás Monostorapátit
illeti.
Kajdi István polgármester elmondta, hogy az összevonás előtt sokkal magasabb
összegű hozzájárulást – közel 13 millió forintot - kellett az önkormányzatnak
biztosítani az iskola fenntartásához, ehhez viszonyítva elismeri, hogy a jelenlegi 5
millió forint csökkenés, de továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy csökkenteni kell
a létszámot. Nem lehet Monostorapátitól sem elvárni, hogy négy település terhét viselje,
hisz a legnagyobb hozzájárulás még mindig Őket terheli.
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte először Kapolcs község Képviselő-testületét,
amennyiben egyetértenek a 2009. évi költségvetési koncepcióval, kézfeltartással
jelezzék.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
meghozta az alábbi:
80/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. évi
költségvetési koncepcióját 98.921 eFt
bevétellel, 98.921 eFt kiadással elfogadja,
melyben az önkormányzati hozzájárulás
összege: 1.771 eFt.

/Költségvetési koncepció a jkv. mellékletét képezi/
Kajdi István polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
101/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
„Művészetek
Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetési
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koncepcióját 98.921 eFt bevétellel, 98.921
eFt kiadással elfogadja, melyben az
önkormányzati hozzájárulás összege: 949
eFt.
Kajdi István polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal
meghozta az alábbi:
62/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
„Művészetek
Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetési
koncepcióját 98.921 eFt bevétellel, 98.921
eFt kiadással elfogadja, melyben az
önkormányzati hozzájárulás összege: 5.009
eFt.

Kajdi István polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal
meghozta az alábbi:
86/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
„Művészetek
Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetési
koncepcióját 98.921 eFt bevétellel, 98.921
eFt kiadással elfogadja, melyben az
önkormányzati
hozzájárulás
összege:
10.152 eFt.

Kajdi István polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
meghozta az alábbi:
66/2008. /XI. 24./ Ökt. számú

3 igen, 1 nem szavazattal

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
„Művészetek
Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetési
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koncepcióját 98.921 eFt bevétellel, 98.921
eFt kiadással elfogadja, melyben az
önkormányzati hozzájárulás összege: 1.291
eFt.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy szándékosan nem szólt hozzá a
koncepcióhoz, és Göntér Gyula kapolcsi polgármester sem véletlenül szólt hozzá, és
szavaztak nemmel. Tudta, hogy a Monostorapáti képviselő-testület megszavazza a
koncepciót, hisz ez egy olyan testület, ahol a farok csóválja a kutyát. Az együttes
képviselő-testületek helyzete pedig hasonlít a róka -fogta csuka esetére, kénytelenek
egymással együttműködni, mert külön nem tudnak.
Tavaly is elmondta, hogy létszám leépítés kell, mert probléma lesz. Az önkormányzat
anyagi helyzete megköveteli az adóemelést, ami a lakosságot sújtja, valamint nagy
pofont kapunk a lakosságtól szennyvíz ügyben is, mivel a vártnál sokkal magasabb
szennyvízdíjjal számolnak. Diktátumként kell a költségvetéseket végigvinni, pedig úgy
terveztük, ha egyesülünk kevesebb önkormányzati hozzájárulásra lesz szükség. Távlati
elképzelések szerint a kis falusi iskolákat meg fogják szüntetni, 2012-re az összevont
Monostorapáti iskolára is ez vár. Most felújítottuk, bővítettük iskolánkat, 4 év múlva
pedig üresen fog állni, mert az állami költségvetés csak a kistérségi iskolák működését
támogatja.
Az igazgató úr tájékoztatóját kiegészítve részletesen ismertette a Monostorapáti iskola
tetőtér felújítási munkálatait, a csúszás okait. Javasolta a képviselőknek személyesen
tekintsék meg az épületet, érdemes megnézni, mert modern, jól kivitelezett épület került
kialakításra, ami a vállalkozó munkáját dicséri. Elképzelések szerint december 6-án
hivatalosan is birtokba vehetik, ünnepélyes keretek között a diákok.
Tájékoztatást adott a szennyvízdíj
megállapításával kapcsolatos szakmai
egyeztetésekről, számításokról. Elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek, hisz a díj
mértékére vonatkozó helyi rendeletet az önkormányzatoknak kell meghozni, a javasolt
díj jelenlegi mértéke pedig elfogadhatatlan, nehéz helyzetbe hozná a lakosságot. Az
amortizációt is figyelembe kell venni a díj kialakítása során, ezért úgy néz ki, hogy 25
év alatt újra kifizetjük a beruházás árát, addigra íródik nullára. Erre az időre elő kell
teremteni a felújítás költségét.
Nagy Lajos szerint törekedni kell a normális párbeszéd folytatására. Le kell ülni a
polgármestereknek, jegyzőknek, kistérségi szakembereknek, és beszélni az iskolák,
óvodák jövőjéről, elképzelésekről. Tisztázni kell mi az ami várható, mit lehet tenni
iskolafronton, ehhez azonban racionális párbeszédre van szükség. Egyértelműen nem
lehet kijelenteni, hogy mi lesz négy év múlva, hisz az nagymértékben függ a
választások eredményétől. Minden kormány mást mond, más célt tűz ki maga elé, ezért
kiszámíthatatlan a jövő, amiért elsősorban a politika felelős. Ha kiszámíthatatlan a jövő,
nem érdemes több milliót fejlesztésre fordítani.
Göntér Gyula polgármester elmondta, ha tudták volna, hogy ilyen simán veszik a
szülők és tanulók az összevonást, már előbb léptek volna. Tisztába van azzal, hogy
Monostorapátinak az összevonás, az épület bővítés miatt plussz költséget jelentett, és a
fenntartása is gondot fog okozni. Lehet, hogy kár volt a Monostorapáti iskola épületére
költeni, hisz a gyerekek oktatását a jelenlegi formában meg lehetett volna oldani
Kapolcson is, a gyerekek elférnek, jól érzik magukat. Ő is hallotta, hogy a hosszú távú
elképzelések között Tapolca és Veszprém közötti viszonylatban csak egy iskola fog
működni, esetleg tagiskolaként maradhat.
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Az óvoda, a közigazgatás összevonásának kérdését is felvetette már többször is, minden
évben húzzák az időt, a finanszírozás pedig egyre nehezebb. Örül annak, hogy a
gyerekek, szülők, pedagógusok pozitívan álltak az összevonáshoz, és zökkenőmentesen
indulhatott az oktatás.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató elmondta, hogy valóban pozitív volt a hozzáállás. Kérte
a képviselőket, polgármestereket nézzék meg az iskolát. Véleménye szerint minden
igényt kielégítő, modern tantermek kerültek kialakításra. Gondot jelent még a
berendezés, mivel a pályázaton nyert pénzt csak központi közbeszerzés keretében lehet
felhasználni, erre pedig csak a következő év elején kerülhet sor. Kérte a polgármesterek,
közhasznú dolgozók segítségét a berendezések szállításánál, táblák felszerelésénél.
Szerinte az iskolák helyzete gazdaság-, illetve népesség függő, vannak pozitív, épülnek új házak, nő a születések száma – negatív jelek, valamint nagy szerepet játszik
a politika is. A gyerekek is sokat változtak, egész más nevelést igényelnek, mint
régebben. Nem temetné mindjárt a falusi iskolákat, hisz 203 tanulója van jelenleg,
véleménye szerint jövője is van.

3. Napirend
Kajdi István
polgármester megköszönte a hozzászólásokat. A napirenddel
kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola átszervezése során 1 fő bekerült
prémiuméves programba. A 8/2005. /II. 8./ PM. rendelet alapján lehetőség van a
költségek megtérítésére. A pályázat benyújtása megtörtént, de utólagosan be kell
csatolni a testületek döntését a programba való részvételről.
Ismertette a határozati javaslatot, javasolta annak elfogadását.
Kérte először Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
102/2008. /XI. 24. Ökt. számú

határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a
prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási
állománnyal
kapcsolatos
egyes
munkáltatói költségek
költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
8/2005./II.8./PM.rendelet 5.§-a alapján pályázatot nyújt be
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolánál
foglalkoztatott 1 fő prémiuméves pedagógus kiadásainak
költségvetési megtérítéséhez.
Képviselő-testület kijelenti, hogy a prémiumévek programról és a
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII.törvény 6.§. /2/ bekezdése alapján vállalja a prémiumévek
programban való részvételt, a különleges foglalkoztatási
állománnyal
összefüggő
kinevezés-módosítást
megelőző
hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a
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kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig nem
emeli.
Létszámleépítés
érdekében
hozott
43/2008./VI.4./Ökt.sz.
határozatban foglalt kötelezettségeit fenntartja.
Képviselőtestület utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy negyedévente gondoskodjon a költségvetési megtérítés
igényléséről.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: folyamatos
Kajdi István polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
81/2008. /XI. 24. Ökt. számú

határozatot

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási
állománnyal
kapcsolatos
egyes
munkáltatói költségek
költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
8/2005./II.8./PM.rendelet 5.§-a alapján pályázatot nyújt be
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolánál
foglalkoztatott 1 fő prémiuméves pedagógus kiadásainak
költségvetési megtérítéséhez.
Képviselőtestület kijelenti, hogy a prémiumévek programról és a
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII.törvény 6.§. /2/ bekezdése alapján vállalja a prémiumévek
programban való részvételt, a különleges foglalkoztatási
állománnyal
összefüggő
kinevezés-módosítást
megelőző
hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a
kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig nem
emeli.
Létszámleépítés
érdekében
hozott
43/2008./VI.4./Ökt.sz.
határozatban foglalt kötelezettségeit fenntartja.
Képviselőtestület utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy negyedévente gondoskodjon a költségvetési megtérítés
igényléséről.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: folyamatos
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Kajdi István polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
63/2008. /XI. 24. Ökt. számú

határozatot

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási
állománnyal
kapcsolatos
egyes
munkáltatói költségek
költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
8/2005./II.8./PM.rendelet 5.§-a alapján pályázatot nyújt be
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolánál
foglalkoztatott 1 fő prémiuméves pedagógus kiadásainak
költségvetési megtérítéséhez.
Képviselőtestület kijelenti, hogy a prémiumévek programról és a
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII.törvény 6.§. /2/ bekezdése alapján vállalja a prémiumévek
programban való részvételt, a különleges foglalkoztatási
állománnyal
összefüggő
kinevezés-módosítást
megelőző
hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a
kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig nem
emeli.
Létszámleépítés
érdekében
hozott
43/2008./VI.4./Ökt.sz.
határozatban foglalt kötelezettségeit
fenntartja.
Képviselőtestület utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy negyedévente gondoskodjon a költségvetési megtérítés
igényléséről.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: folyamatos
Kajdi István polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
87/2008. /XI. 24. Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a
prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási
állománnyal
kapcsolatos
egyes
munkáltatói költségek
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költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
8/2005./II.8./PM.rendelet 5.§-a alapján pályázatot nyújt be
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolánál
foglalkoztatott 1 fő prémiuméves pedagógus kiadásainak
költségvetési megtérítéséhez.
Képviselőtestület kijelenti, hogy a prémiumévek programról és a
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII.törvény 6.§. /2/ bekezdése alapján vállalja a prémiumévek
programban való részvételt, a különleges foglalkoztatási
állománnyal
összefüggő
kinevezés-módosítást
megelőző
hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a
kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig nem
emeli.
Létszámleépítés
érdekében
hozott
43/2008./VI.4./Ökt.sz.
határozatban foglalt kötelezettségeit fenntartja.
Képviselőtestület utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy negyedévente gondoskodjon a költségvetési megtérítés
igényléséről.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: folyamatos
Kajdi István polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
67/2008. /XI. 24. Ökt. számú

határozatot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási
állománnyal
kapcsolatos
egyes
munkáltatói költségek
költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
8/2005./II.8./PM.rendelet 5.§-a alapján pályázatot nyújt be
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolánál
foglalkoztatott 1 fő prémiuméves pedagógus kiadásainak
költségvetési megtérítéséhez.
Képviselőtestület kijelenti, hogy a prémiumévek programról és a
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII.törvény 6.§. /2/ bekezdése alapján vállalja a prémiumévek
programban való részvételt, a különleges foglalkoztatási
állománnyal
összefüggő
kinevezés-módosítást
megelőző
hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi létszámát a
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kinevezés-módosítás időpontjától számított 18 hónapig nem
emeli.
Létszámleépítés
érdekében
hozott
43/2008./VI.4./Ökt.sz.
határozatban foglalt kötelezettségeit fenntartja.
Képviselőtestület utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy negyedévente gondoskodjon a költségvetési megtérítés
igényléséről.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: folyamatos
Kajdi István polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.25 órakor
bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Göntér Gyula
polgármester

Kajdi István
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Vizeli Zoltánné
körjegyző

