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Hárshegyi József
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Egyed Péter
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Sztrik Emilné
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő
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Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségvetési főea.
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Deutsch Ildikó
Domonkos István
Fekete Róbertné
Imre Gabriella

polgármester
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képviselő
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Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Ware Borbála

alpolgármester

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Mohos József
Kocsor Szabolcsné
Prácser Miklós
Városi János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Mohos Béláné
képviselő
Némethné Sümegi Krisztina képviselő
Szőke András
képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Göntér Gyula
Szabóné Szokoli Éva
Korponai László
Nagy Lajos
Nagy Ottó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szabó István

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Orsós János

Cigány Kisebbségi Önkorm.elnöke

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Nagy Péterné
Szabó István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Farkas Imre
Farkasné Körmendi Zsuzsanna

képviselő
képviselő
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Jegyzőkönyv hitelesítők:

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

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző
körjegyző

Stark Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az
öt Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének
8 tagjából 7 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő, Taliándörögd
község Képviselő-testületének 8 tagjából 5 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének a
6 tagjából 5 fő, Vigántpetend község Képviselő-testületének 6 tagjából 4 fő jelen van,
így az ülést megnyitotta.
Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását .
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül elfogadták
az alábbi:

Napirendet:

1./ Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
2009. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó:

Stark Sándor
polgármester

2./ Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadása.
Előadó: Szipőcs Csaba
iskolaigazgató
3./ Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
Pedagógiai Programjának és helyi tantervének kiegészítése
a nem szakrendszerű oktatásról.
Előadó:

Szipőcs Csaba
iskolaigazgató

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az iskola 2009. évre vonatkozó
költségvetési tervezetét a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye meg.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a költségvetési koncepció elfogadása óta több
módosításra került sor, mind pozitív, mind negatív irányban történt változás. Az állami
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költségvetés elfogadása után növekedtek a normatívák, ez pozitívan érintette az
intézmény költségvetését, de sajnos az energia árak emelkedése miatt a tervezett
kiadásokat emelni kellett. Az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság megtárgyalta a
költségvetés tervezetét, csökkentéseket javasolt, - az étkezési hozzájárulás összegét
12.000,-Ft-ról 6.000,-Ft-ra csökkentették, a közhasznú dolgozó alkalmazását kivették a
költségvetésből, 1 fő gazdasági dolgozó fél állásban átkerült a taliándörögdi alsó
tagozathoz – mely alapján átdolgozásra került a tervezet, a képviselők már a javított
anyagot kapták meg. Az iskola költségvetését 97.521 eFt-tal tervezték, melyből az
állami támogatások és a saját bevételek 80.328 eFt-ot tesznek ki, a fenntartó
önkormányzatoknak 17.193 eFt-tal kellene hozzájárulni az intézmény működéséhez. Az
önkormányzati hozzájárulás minden településnél az előző évekhez viszonyítva
csökkent.
Nagy Lajos képviselő elmondta, hogy egy éve ugyanitt Hegyesden tárgyalták a
költségvetést, döntöttek az egyesülésről, valamint módosították az együttműködési
megállapodást. Az egyesülésnél 3 fő szempontot határoztak meg: oldódjon meg a
tanulók étkeztetése, utaztatása, valamint legyen bővítve a Monostorapáti iskola.
Elmondható, hogy mindhárom kritérium teljesült. Megtörtént a bővítés, mellyel
Monostorapáti önkormányzat vagyona növekedett, de az iskola az egész körzet érdekét
szolgálja. Meg kell köszönni Monostorapáti képviselő-testületnek, polgármesternek,
jegyzőnek, hogy végig vitték ezt a dolgot, biztosították a feltételeket az oktatáshoz. A
kiküldött költségvetési tervezetben szereplő önkormányzati hozzájárulás a teljes
költségvetés 17,6 %-át teszi ki. A bizottság egyhangúlag döntött minden kérdésben,
ezért javasolja a költségvetés elfogadását.
Hárshegyi József polgármester elmondta, úgy érzi mindenképpen az a feladata, hogy
olyan javaslatot tegyen a költségvetés tervezetben szereplő dologi kiadások
tekintetésében, hogy az azonos legyen a bevétellel, tehát a kiadások ne haladják meg a
80 mFt-ot. Ilyen gazdasági válságban arra kell számolni, hogy naponta változik a
helyzet, nem lehet osztogatni. Abból indul ki, hogy a kistérségi, állami támogatás
összegén nem lehet változtatni, tehát a bevételi oldal adott. A kiadási oldalt kell
megnézni, pontonként végig menni a tervezeten, hol lehet csökkenteni.
Véleménye szerint a folyóiratra tervezett összegnek a fele elég, benzinre nem kell
tervezni, mivel a fűnyírást az önkormányzat végzi saját benzinnel. Szakmai
anyagbeszerzést nem lehet megmagyarázni, felesleges. Kis értékű tárgyi eszköz
beszerzése felesleges, fele elég lenne. Egyéb anyagbeszerzés nem kell, nem
megfogható. Tervezett telefonköltség harmada elég. Vásárolt élelmezés rendben van,
csak átfutó kiadásként jelentkezik. Gáz- villamosenergia- vízfogyasztást egy kis
odafigyeléssel legalább 10 %-kal csökkenteni lehet. Szerinte karbantartásra nincs
szükség, hisz felújított épületekről van szó. Egyéb üzemeltetés és fenntartás címszó alatt
betervezett tétel nem kell, nincs ilyen kategória. Kiküldetési, gépkocsi használati
költséget is lehet csökkenteni, pedagógusoknak fizetjük a buszbérletet, nem kell
gépkocsi használatot is fizetni. Ezekkel a kiadás csökkentésekkel kb. 2,5 mFt
megtakarítást lehet elérni. A másik csökkentési lehetőség a személyi juttatásokat érinti.
Az iskolánál minimális a postaforgalom, adminisztratív tevékenységre 2 főt alkalmazni
felesleges. Taliándörögdnek is csak fél állás kell, mert ésszerűen gazdálkodik.
Véleménye szerint 4 fő pedagógus felesleges. Összeadta az óraszámokat 18 fővel és 22
kötelező óraszámmal számolva havi 1616 órára jön ki. Két variációval számolt: az
egyik, ha 8 osztályunk van, napi 8 órával számolva 1280 óra szükséges, nekünk
rendelkezésre áll a jelenlegi létszámmal 1616 óra, ez visszaosztva majdnem 4 fő
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felesleges pedagógust jelent. Másik variáció: ha 12 osztállyal számolunk, napi 6 órával
számolva, havi 1440 óra keletkezik. Itt is van 3 felesleges pedagógus létszám. Ez
felesleges pénzszórás, 3 főt, de inkább 4 főt kellene elküldeni.
Van még egy lehetőség: 20 % munkaidő csökkentés, ezzel arányosan 20 %
bércsökkentés, és maradhat a jelenlegi létszám. Ez a személyi juttatásoknál 57.083 eFtról 45.667 eFt-ra történő csökkentés eredményezne, plusz a járulékok. A dologi és
személyi juttatásoknál javasolt csökkentésekkel az iskola költségvetése 80 mFt-ba
megállna. A világban mindenhol ez történik. A támogatásból ki kell jönnie az iskolának.
Monostorapáti alsó tagozat átszervezésével is lehetne takarékoskodni a fenntartási
költségeken, ha a felső iskolában folyna a tanítás. A bérlet térítést is meg lehet szüntetni
ha szükséges, nem kötelező. Az önkormányzat nem tud többet adni, Monostorapáti
önkormányzat költségvetési tervezete 30 mFt-os hiánnyal számol. Ha csúszik az
adóbefizetés szeptemberben, októberben nem tudunk bért fizetni. Az elmondottakat
nem egyeztette a képviselő-testülettel, saját véleményét mondta el.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató szerint nem találnának olyan települést, ahol nem kell
hozzátenni az intézmények működtetéséhez. Nem érti miért éppen az iskola fenntartását
nem akarja támogatni, a többi intézmény működéséhez is hozzá kell járulni. Az
elmondott javaslatokat nem tudja elfogadni, azt nem lehet megoldani. Az órák
elosztásánál úgy érzi a sértettség beszélt. Ez a költségvetés nagyon minimális. Az egyéb
üzemeltetési költségek nincsenek részletezve, de ide tartoznak az épületekre kötött
biztosítások is. Karbantartásra akkor is szüksége van, ha az épület újnak számít, hisz az
elmúlt hónapban is már két alkalommal fizettek a fűtés miatt javítási díjat. A fűnyírást
valóban az önkormányzat dolgozója végzi, de a benzint az iskola biztosítja. Kiküldetési
költségekben szerepel a heti különjárati költség a sportcsarnokba. A létszám
elképzelésekhez nem tud mit hozzáfűzni, tavaly meg lett vizsgálva milyen létszámmal
tudnak dolgozni. Véleménye szerint a jelenlegi létszámra szükség van a működéshez,
még így is sok olyan óra van, ami kellene, de nincs olyan ember aki elláthatná. A
gazdasági dolgozók munkájáról szerinte igen felületes a tájékozódása.
Kompromisszumos megoldásként született az a megállapodás, hogy az egyik gazdasági
dolgozó félállásban a taliándörögdi alsó tagozatba kerülne át. Elmondta, hogy nem 8
osztályba folyik a tanítás, hanem 12-be. Két településen, Monostorapátiban, illetve
Taliándörögdön is 4-4 osztály működik, összevontan csak 1-2 órát tanítanak. Mindkét
településen 2-2 napközis csoport van, egy csoportba 35-40 kisgyerekkel képtelenség
foglalkozni. Nem lehet 80 millió forintból ekkora iskolát működtetni.
Hárshegyi József elmondta, mindaz amit az iskola igazgató elmondott valótlan, Ő a
valóságot mondta. Tegnap is elmondta, hogy amit mond az a saját véleménye, senkivel
nem egyeztetett. Legfontosabb, hogy az iskola működjön és a gyerekek érdekeit tartsák
szem előtt.
Korponai László képviselő megkérdezte egy fő gazdasági ügyintéző miért került át a
taliándörögdi alsó tagozathoz.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a három település polgármestere és a körjegyző kereste
meg, hogy segítsenek a kapolcsi hivatal pénzügyi feladatainak megoldásában, mivel
Molnárné beteg, és segítségre lenne szükségük. Ezt a megoldást találták.
Fekete Róbertné
képviselő kérte az iskolaigazgatót, hogy a fogadóórákat a
pedagógusok ne egy terembe tartsák, hisz így nem lehet a pedagógussal négyszemközt
megbeszélni a problémákat. Nem tartja jó megoldásnak, hogy a farsangi műsort egy
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időben tartják az alsó és felső tagozatosoknak, hisz a Monostorapáti kultúrotthon
befogadóképessége nem akkor, hogy minden szülő, illetve hozzátartozó beférjen.
Valamilyen más megoldást kellene kitalálni, esetleg a tapolcai Sportcsarnokot kibérelni.
Elmondta, hogy a Szülői Munkaközösség Katalin bált rendezett, melyre
tiszteletjegyeket küldtek ki, a bevételből származó pénzből Kiss János az Ifjúsági
Szervezet vezetője 20.000,-Ft-ot kért Mikulás csomagra. Nem érti miért ebből kellett
finanszírozni az ajándékozást.
Szipőcs Csaba
elmondta mióta Monostorapátiban van a tanítás még nem volt
fogadóóra. Jogosnak tartja a kritikát, Kapolcson valóban egy nagy teremben tudták
megtartani, Monostorapátiban ilyen a probléma már nem lesz. A farsanggal
kapcsolatban elmondta, két időpontban – február 27-én az alsó tagozat, 28-án a felső
tagozat – mutatják be műsorukat a gyerekek. Sportcsarnokot kibérelni nagyon
költséges lenne, erre nincs fedezet. A Szülői Munkaközösség pénzével nem
gazdálkodik, nem tudja mi történt, a kérdést továbbítja a vezetőségnek.
Kajdi István polgármester elmondta, hogy a koncepció elfogadásakor a képviselők
igennel szavaztak, négy polgármester pedig nem fogadta el. Véleménye szerint a
monostorapáti polgármester szavai nem pusztába kiáltott szavak, ott dolgozott, jobban
bele lát a dolgokba. Szakmai dolgokhoz Ő nem tud hozzászólni, de úgy gondolja az
irány amit felvázolt, követendő. Évek óta folyamatosan csökken az állami normatíva,
tehát valamilyen lépésre, előrelátásra szükség van. A bizottsági ülésen megkérdezte a
jegyzőket meddig lehet a létszámcsökkentést bejelenteni, maradt –e a március 1-i
határidő.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta amikor a kérdés a bizottsági ülésen felvetődött,
egy kis félreértés történt, Ő a kilépésre gondolt, és arra is válaszolt. A Társulási
Megállapodás rögzíti, hogy fél évvel előbb kell bejelenteni a szervezeti változást.
Létszámcsökkentésre vonatkozóan a Társulási Megállapodásban nincs előírás, azzal a
költségvetési törvény foglalkozik, az is elsősorban a visszaigényléssel. Tavaly azért volt
a március 1-i határidő, hogy szeptember 1-től a tanév már a csökkentett létszámmal
induljon, és a végkielégítések visszaigénylése is még abban az évben megtérüljön .
Kajdi István szerint foglalkozni kell a létszámkérdéssel. Véleménye szerint 2 fővel
csökkenteni lehet. A dologi kiadásokon is lehet spórolni, pl. nem kell kétszer vinni a
gyerekeket sportcsarnokba. A fő szempont továbbra is az, hogy az iskola megmaradjon,
és működőképes legyen. Javasolja elfogadni a költségvetési tervezetet, de szeptembertől
kéri megvizsgálni hogyan lehet a létszámot csökkenteni.
Nagy Lajos
elmondta, mint volt iskolaigazgató tudja hogy működnek az iskolák.
Egyik több pénzből gazdálkodik, a másik kevesebből. Pl. három évvel ezelőtt Kapolcs
59 mFt-os, Monostorapáti 69 mFt-os költségvetésből gazdálkodott. Ezt nem lehet alapul
venni, azóta emelkedtek a bérek, az energiaköltségek. A Társulási Megállapodást az öt
település fogadta el, ebben meghatározták hány fővel dolgozhat az intézmény. Ezt
bármikor meg lehet változtatni, ha mind az öt fenntartó egyöntetűen erről dönt.
Gyakorlott vezetőként elképzelhetetlennek tartja, hogy 80 millió forintból működtetni
lehetne az iskolát. El lehet küldeni pedagógusokat, össze is lehet vonni osztályokat, és
majd a szülők eldöntik, hogy így kell –e nekik az iskola, esetleg elviszik a gyerekeket
máshova. Tudomásul kell venni, hogy az iskolát a szülők tartják fenn az
önkormányzaton keresztül, ha van gyerek, iskola is van, ha nincs meg kell szüntetni.
Minden intézménynek lehet azt mondani, hogy nem kaptok semmit, de nem biztos,
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hogy így lehet működni. Megérti, hogy nehéz az önkormányzatoknak kigazdálkodni a
költségeket. Jónak tartotta volna ha a Monostorapáti polgármester eljön a bizottsági
ülésre, és ott elmondja javaslatát, megtárgyalhatták volna. Mivel nem volt ott, a
bizottság a benyújtott tervezetet javasolta elfogadásra.
Csillag Csaba alpolgármester elmondta, hogy a tegnapi együttes képviselő-testületi
ülésen tárgyalták a Körjegyzőség és az Óvoda költségvetését, ahol az a döntés született,
hogy minden intézmény csökkentse kiadásait legalább 8 %-kal. Ez a két intézmény
esetében meg is történt. Javasolta az iskola költségvetését is ugyanilyen százalékban
csökkenteni.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy valóban erről volt szó, de ezt a döntést az iskola már
megelőzte, hisz a bizottsági ülésen tett javaslatok alapján megtörtént a csökkentés. Két
millió forinttal kevesebbel nyújtották be a jelenlegi tervezetet, mint ami a koncepcióba
szerepelt.
Domonkos István képviselő elmondta Ő vetette fel ezt a javaslatot, hogy mindenhol
legyen 8 %-os csökkentés. Azért javasolta, mert az iskolánál már ez a bizottsági ülésen
megtörtént.
Takács Lászlóné
elmondta, hogy a bizottsági ülésen javasolták az étkezési
hozzájárulás csökkentését, valamint a közhasznú dolgozó alkalmazásának kivételét, de a
másik két intézménynél a 8 %-os csökkentés már ezek kivétele után történt.
Krunikkerné Török Andrea elmondta, hogy nem a teljes költségvetési összeg 8 %ával lett csökkentve, hanem csak a dologi kiadások 8 %-át , az óvoda esetében 750.
000,-Ft-ot csökkentettek a költségvetési kiadásokon.
Stark Sándor polgármester ismertette a költségvetés elfogadására vonatkozó
határozati javaslatot.
Kérte először Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 4 nem
szavazattal meghozta az alábbi:
2/2009. /II. 10/ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola 2009.
évi költségvetését nem fogadja el.

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. évi költségvetésére vonatkozóan érvényes döntés
nem születhet, mivel a közös fenntartású intézmények tekintetében érvényes döntéshez
a képviselő-testületek településenként hozott, egybehangzó döntése szükséges,
Monostorapáti község Önkormányzata a költségvetést nem fogadta el.
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Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy Monostorapáti az elmúlt három évben
annyi támogatást adott az iskolához, amennyit Kapolcs 10 év alatt adna. Ha 90 millió
forintba megáll a költségvetés, szerinte mindenki elfogadja.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy 90 millió forintból az iskolát nem tudják működtetni.
Ami a többi intézménynél levonásra került, nem a teljes költségvetést érintette, csak a
dologi, illetve felhalmozási kiadást.
Kajdi István polgármester szerint semmi realitása nincs annak, hogy 7 millió forinttal
csökkentsék a költségvetést. Kompromisszumot kell kötni.
Marton Istvánné polgármester nem érti, hogy a Monostorapáti polgármester miért
most akar ekkora csökkentést a költségvetésben. Nem jött el az egyeztető tárgyalásra,
ott lehetősége lett volna kifejteni álláspontját, ismertetni javaslatait, tudtak volna előre
egyeztetni, számba venni a lehetőségeket. El kell dönteni kell –e az iskola, a szülő
elviszi a gyermekét ha nem kapja meg azt színvonalas oktatást amit ígértek számára.
Kérte tanuljunk meg viselkedni, javasolta a költségvetés elfogadását.
Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy a részmunkaidős dolgozó átvételéhez
testületi döntésre van szükség, ami még nem született meg, tehát ezzel még nem lehet
számolni. Szerinte is lehet a dologi kiadásokból csökkenteni, de ez csak később látszik,
ezért javasolja a kiadások szükségszerűségét fél év múlva ellenőrizni. A csökkentés
összegét Ő csak kb. fél millió forintban látja reálisnak. A személyi juttatásoknál
véleménye szerint csak az adható juttatásokat lehet elvonni, a jogszabály által
kötelezően adandókat nem. El kell dönteni milyen formában akarják fenntartani az
iskolát, ha úgy döntenek nem tudják működtetni, lépni kell. Egyeztetésre volt lehetőség,
ezzel élni kellett volna. A javasolt változtatásokhoz idő kell, azt, hogy a gyerekeket ez
hogyan érinti nem tudja szakmailag megítélni.
Csillag Csaba szerint tavaly is a költségvetés tárgyalásakor döntöttek a létszámról. A
dologiból javasolja a 8 %-os csökkentést.
Nagy Lajos elmondta, hogy a 22.617 eFt-os dologi kiadásból 9.904 eFt. az iskolai
étkeztetés, 2.850 eFt. könyvbeszerzés, ami csak átfutó tételként jelentkezik az iskolánál.
Ezt nem lehet figyelembe venni a dologi kiadásoknál. Szerinte az energia költségre
tervezett kiadást sem lehet csökkenteni, hisz a tavalyi tényszámok igazolják, hogy
szükség van rá.
Hárshegyi József
polgármester kérte az iskolaigazgatót ismételje meg tavalyi
zárómondatát a költségvetés elfogadásakor.
Szipőcs Csaba
iskolaigazgató elmondta nem tudja konkrétan mire gondol. Azt
mondta 96 millió forintos költségvetéssel tudnak működni a jelenlegi létszámmal.
Stark Sándor polgármester 19.30 órakor 10 perc szünetet rendelt el az elhangzott
javaslatok egyeztetésére.
Az ülés 19.40 órakor folytatódott.
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Szipőcs Csaba elmondta, hogy a tavalyi költségvetésben is szerepelt és a jogszabály
alapján ki kellett volna fizetni a kiemelt munkavégzésre tervezett juttatást, de nem volt
rá pénze, mivel elment a működésre. A tanulók utaztatására a kistérség szerződést kötött
a Volánnal, így a délutáni iskolajárat megoldódott, de mivel a reggeli járatot nem tudták
biztosítani a bérletet is meg kellett venni a gyerekeknek is és a pedagógusoknak is. Ez
plusz kiadást jelent, melyet a kistérség – ígérete szerint – meg fog téríteni az
önkormányzatnak. Ha megtérítik az iskola bevétele lesz, ha nem az iskola jár rosszul.
Erre a célra tervezett 622 eFt-tal tudja csökkenteni a költségvetést. Beleszámolva a már
– bizottság által javasolt – eddigi csökkentést ez kb. 2.1 millió forint, több mint a
javasolt 8 %.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy ezzel semmi újat nem mondott, a
javaslat tartalmatlan, mivel úgy kezdődik, hogy „ha” a kistérség megtéríti.
Korponai László nem érti az utaztatás kérdését, jelenleg bérletet is vesznek a gyerekek
és az utaztatást is fizetik? Véleménye szerint a részmunkaidős vissza kell tenni az iskola
költségvetésébe, fizesse az öt település.
Csillag Csaba szerint ha a 22.617 eFt-ból kiveszik az étkeztetésre tervezett 9.904 eFtot, valamint a könyvbeszerzésre tervezett 2.850 eFt-ot, 9.850 eFt. marad, melynek a 8
%-a 789 eFt. Ekkor csökkentést kérnek, a bérletre tervezett összeg csak 622 eFt.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy az Óvodánál sem a teljes dologi kiadás lett csökkentve,
csak az önkormányzati hozzájárulást csökkentették 8 %-kal.
Varga János szerint a tegnapi költségvetés tárgyalásánál az hangzott el, hogy a körtét
nem lehet az almával összehasonlítani, az intézmények finanszírozása között is
különbség van. Most még is ezt tesszük. Folyamatosan az óvodát hasonlítjuk az
iskolához.
Kajdi István polgármester ismételten javasolta a költségvetés elfogadását. Meg kell
határozni, hogy szükség van legalább 2 fő létszám csökkentésére.
Azt, hogy ez a csökkentés hol lesz megoldva, döntse el az intézmény vezetője. Lényeg
az, hogy maradjon az iskola és legyen elfogadott költségvetése.
Stark Sándor polgármester az elhangzott javaslat alapján javasolta az iskola
költségvetését a tervezet szerint elfogadni azzal, hogy a tanulóbérletre tervezett 622 eFttal csökkentik a költségvetést. Ismertette a határozati javaslatot.
Kérte először Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal
meghozta az alábbi:
3/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
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Fenntartású
Általános
költségvetését

Iskola

2009.

évi

96.899 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével
egyetért, mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

8.852 eFt.
1.095 eFt
1.552 eFt
4.248 eFt
824 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 16.571 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésébe építse be, a normatív állami
támogatások lehívásáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. február 11.
Stark Sándor polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata
tartózkodással meghozta az alábbi:
7/2009. /II. 10./ Ökt. számú

Képviselő-testülete

4

igen

szavazattal,

1

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetését
96.899 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével
egyetért, mely az alábbi:
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Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

8.852 eFt.
1.095 eFt
1.552 eFt
4.248 eFt
824 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 16.571 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésébe építse be, a normatív állami
támogatások lehívásáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. február 11.

Stark Sándor polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal,
meghozta az alábbi:
1/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetését
96.899 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével
egyetért, mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

8.852 eFt.
1.095 eFt
1.552 eFt
4.248 eFt
824 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 16.571 eFt.
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Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésébe építse be, a normatív állami
támogatások lehívásáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. február 11.
Stark Sándor polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen
szavazattal, meghozta az alábbi:
1/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetését
96.899 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével
egyetért, mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

8.852 eFt.
1.095 eFt
1.552 eFt
4.248 eFt
824 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 16.571 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésébe építse be, a normatív állami
támogatások lehívásáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. február 11.
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Stark Sándor polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal, meghozta az alábbi:
1/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
2009.
évi
költségvetését
96.899 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével
egyetért, mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

8.852 eFt.
1.095 eFt
1.552 eFt
4.248 eFt
824 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 16.571 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésébe építse be, a normatív állami
támogatások lehívásáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. február 11.

2. Napirend
Stark Sándor polgármester felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót ismertesse az
Esélyegyenlőségi Tervet.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató szóban tájékoztatta a képviselőket az Esélyegyenlőségi
Tervről. Elmondta, hogy a terv elkészítésének célja, hogy biztosítsa az intézményen
belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe véve a
szülők igényeit és a törvényi előírásokat. Kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos
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helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, fogyatékkal élő és sajátos
nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók nevelésére, oktatására.
Kérte a képviselőket amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Stark Sándor polgármester javasolta az Esélyegyenlőségi Terv elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
4/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola
Esélyegyenlőségi Tervét e l f o g a d j a.

/Esélyegyenlőségi Terv a jkv. mellékletét képezi/
Stark Sándor polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
8/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola
Esélyegyenlőségi Tervét e l f o g a d j a.

Stark Sándor polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
2/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Esélyegyenlőségi Tervét e l f o g a d j a.
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Stark Sándor polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
2/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola
Esélyegyenlőségi Tervét e l f o g a d j a.

Stark Sándor polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
2/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola
Esélyegyenlőségi Tervét e l f o g a d j a.

3. Napirend
Stark Sándor polgármester felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót ismertesse a nem
szakrendszerű oktatás tervét, mely a Pedagógiai Program és a helyi tanterv
kiegészítése.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy elkészítését a közoktatási törvény írja elő, ettől a
tanévtől kell alkalmazni. Szükségességét a hazai és nemzetközi felmérések eredményei
alapján határozták meg. Célja, hogy az alapvető készségek és képességek fejlesztése a
4. évfolyam végén ne fejeződjön be. További fejlesztésük az 5-6 osztályba is szükséges,
mivel a tanulóknak hiányosságaik vannak szövegértés-olvasás, valamint a
problémamegoldás- matematika területén. Nem szakrendszerű oktatás keretében egy
120 órás tanfolyam elvégzése után alsós pedagógus – tanítói végzettségű – is taníthat
magyar irodalmat, nyelvtan, illetve matematikát 5-6. osztályban. Jelenlegi létszámmal
el tudja látni ezt a feladatot.
Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, véleményük van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Stark Sándor polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte a Pedagógiai
Program és helyi tanterv kiegészítésének elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással meghozta az alábbi:
5/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola Helyi
Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét
kiegészíti a Nem szakrendszerű oktatás
tervével.

/”Pedagógiai Program és Helyi Tanterv kiegészítése a Nem szakrendszerű oktatásról”
előterjesztés a jkv. mellékletét képezi/
Stark Sándor polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
9/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola Helyi
Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét
kiegészíti a Nem szakrendszerű oktatás
tervével.

Stark Sándor polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
3/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Helyi
Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét
kiegészíti a Nem szakrendszerű oktatás
tervével.

Stark Sándor polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
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3/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola Helyi
Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét
kiegészíti a Nem szakrendszerű oktatás
tervével.

Stark Sándor polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
3/2009. /II. 10./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola Helyi
Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét
kiegészíti a Nem szakrendszerű oktatás
tervével.

Stark Sándor polgármester mivel több hozzászólás nem volt az ülést 20.10 órakor
bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Göntér Gyula
polgármester

Kajdi István
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Vizeli Zoltánné
körjegyző

