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Száma: 182-4/2009.  

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint  

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselőtestülete által 2009. április 9-

én /csütörtökön/ 19.05 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Művelődési ház Monostorapáti 

 

Jelen vannak:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László    képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő /iskolaigazgató/ 

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Szálinger Péter  képviselő 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor    polgármester 

   Ware Borbála   alpolgármester 

   Fekete Róbertné    képviselő 

   Imre Gabriella   képviselő 

    

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Domonkos István  képviselő 

   Deutsch Ildikó  képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea    pénzügyi vezető 

   Varga Lajosné   óvoda gazd. vezető    
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Jegyzőkönyvvezető:  Bati Istvánné    főelőadó 

 

 

Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy  

mindkét képviselő-testület továbbra is határozatképes, hisz Monostorapáti község 

Képviselő-testületének 8 tagjából 7 fő, 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. évi költségvetésének 

        zárszámadása. 

 

        Előadó:   Hárshegyi József 

             Polgármester 

 

   2./  Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

         Óvodavezető munkakör betöltésére pályázat kiírása.  

 

         Előadó:   Hárshegyi József 

              polgármester 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda és Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló előterjesztést 

a képviselők írásban megkapták. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Körjegyzőség 

beszámolójában a bevételek teljesítésénél gépelési hiba történt, a teljesítés helyesen 

31.713 eFt. 

Kérte az intézményvezetőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítésük van, tegyék meg.  

 

Szóbeli kiegészítés nem volt, ezért kérte a képviselőket mondják el véleményüket, 

észrevételüket a beszámolóval kapcsolatban.  

 

A képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta mindkét zárszámadás 

elfogadását. 

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen 

szavazattal meghozta az alábbi:  
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25/2009. /IV. 09./ 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. évi 

költségvetésének gazdálkodásáról szóló 

zárszámadást elfogadja.  

 

Utasítja a  körjegyzőjét, hogy az 

intézmények zárszámadását Monostorapáti 

Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

zárszámadásába építse be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 

 

Határidő:   azonnal 

 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

 

21/2009. /IV. 09./ 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. évi 

költségvetésének gazdálkodásáról szóló 

zárszámadást elfogadja.  

 

Utasítja a  körjegyzőjét, hogy az 

intézmények zárszámadását Monostorapáti 

Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

zárszámadásába építse be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 

 

Határidő:   azonnal 
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2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napközi-otthonos 

Óvoda  óvodavezetőjének intézményvezetői megbízása 2009. augusztus 31-el lejár.  

Az intézményvezetői pályázat az irányadó jogszabályok alapján kerül kiírásra, melyet 

az Oktatási közlönyben kell közzé tenni.  

Ismertette a pályázati felhívásra vonatkozó határozati javaslatot. Kérte a képviselőket 

amennyiben azzal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal meghozta az alábbi:  

 

26/2009. /IV. 09./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta a 

magasabb vezetői pályázat kiírását.  

Képviselő-testület meghirdeti a Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

óvodavezetői állást a mellékelt pályázati 

felhívás szerint. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy a 

pályázati felhívást az Oktatási Közlönyben 

tegye közzé.  

 

Felelős:   Takács Lászlóné 

                körjegyző 

 

Határidő:  2009. május 30. 

 

 

Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testületét szavazni.  

  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

22/2009. /IV. 09./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta a 

magasabb vezetői pályázat kiírását.  

Képviselő-testület meghirdeti a Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 
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óvodavezetői állást a mellékelt pályázati 

felhívás szerint. 

 

Képviselő-testület utasítja a gesztor 

önkormányzat körjegyzőjét, hogy a 

pályázati felhívást az Oktatási Közlönyben 

tegye közzé.  

 

Felelős:   Takács Lászlóné 

                Körjegyző 

 

Határidő:  2009. május 30. 

 

Hárshegyi József  polgármester  mivel a képviselők részéről közérdekű bejelentés, 

kérdés nem volt,  megköszönte a képviselők részvételét az ülést 19.20 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

 

 

 

 


