Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselőtestület
8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.

Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
Száma: 182-3/2009.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Hegyesd
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Taliándörögd
Önkormányzat
Képviselő-testületének, Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének,
Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 9-én
/csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Helye:

Művelődési Ház Monostorapáti

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szálinger Péter

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségvetési főea.
Török Jenőné
iskola gazd.vez.
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Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Ware Borbála
Fekete Róbertné
Imre Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Domonkos István
Deutsch Ildikó

képviselő
képviselő

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Kocsor Szabolcsné
Mohos Béláné
Némethné Sümegi Krisztina
Városi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Mohos József
Prácser Miklós
Szőke András

alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Vizeli Zoltánné
Vargáné Horváth Krisztina

körjegyző
SZM. Elnöke

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

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szabóné Szokoli Éva
Szabó István

alpolgármester
képviselő
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Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Farkasné Körmendi Zsuzsanna
Farkas Imre
Nagy Péterné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Ács Lászlóné
Szabó István

alpolgármester
képviselő

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

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

1./ Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a közös fenntartású általános iskola
2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadást a képviselők írásban
megkapták.
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Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben a kiküldött anyaggal kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba
iskolaigazgató elmondta, hogy az intézmények egyesülése során
megfogalmazott feltételek biztosítását maradéktalanul teljesítették, ezt már a
háromnegyed éves beszámoló tárgyalása során kitárgyalták. Az írásos előterjesztés
részletesen bemutatja az intézmény előző évi gazdálkodását, a bevételek, kiadások
alakulását. Több pályázaton is nyertek, melyet az előirányzat módosítások tételesen
tartalmaznak. Tényleges kiadásuk több lett, mint a tervezett, mivel a Monostorapáti
iskola bővítése miatt Kapolcson folyt a tanítás, energia kiadás így mind a két helyen
keletkezett. A költségvetési tervezésben szerepelt az egyéb munkavégzéshez
kapcsolódó juttatás, amit nem tudtak kifizetni a pedagógusoknak, mert a pénz elfogyott
a működésre.
Kiegészítésként inkább az intézményben folyó munkáról, az elért eredményekről
szeretné tájékoztatni a képviselőket. Tájékoztatást adott a fenntartói jelentésről. Az
országos kompetencia mérés matematikából és szövegértésből világítja át a tanulók
tudását, képességét. A tudást különböző mutatók alapján a 3. 4. 6. 8. évfolyamon mérik.
Projekttor segítségével mutatta be az intézményben mért eredményeket, összehasonlítva
az országos, megyei, városi, illetve községi eredményekkel, mely alapján
megállapítható, hogy az iskolában tanuló gyerekek jól szerepeltek, sok esetben átlag
feletti eredményt értek el.
Elmondta, hogy a tavalyi évben a 29 végzősből 14 fő ment gimnáziumba – ebből 6 fő
Arany János tehetséggondozó programban vett részt – 6 fő szakközépiskolába, 9 fő
pedig a 9. évfolyamon folytatta tanulmányait. Idei évben várhatóan 8 fő fog
gimnáziumban, - ebből 3 fő Arany János tehetséggondozó programban – 9 fő
szakközépiskolában és 7 fő 9. évfolyamon továbbtanulni.
Fokmérője lehet még az iskolában folyó oktatásnak a vetélkedőkön való részvétel,
illetve az ott elért eredmények. Az elmúlt héten megrendezett Tapolcai – Keszthelyi –
Pápai iskolák matematikai versenyén Kocsor Szilárd első helyezést ért el. Az
informatikai – technikai versenyen szintén első helyezést ért el Domonkos Erzsébet és
Papp Dóra.
Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal, illetve a beszámolóval
kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, jelezzék.
Kajdi István polgármester megkérdezte a könyvbeszerzés konkrétan milyen kiadásra
vonatkozik.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy ez a kiadási tétel a tankönyvbeszerzésre vonatkozik,
minden tanuló tankönyv költségét tartalmazza, nem csak az ingyenes tankönyvekét.
Török Jenőné az iskola gazdasági vezetője kiegészítésként elmondta, hogy Kapolcs és
Taliándörögd önkormányzata kifizette a szülő helyett a könyvek árát, ez a bevételek
között jelentkezik.
Nagy Lajos képviselő megkérdezte a 9.294 eFt-os vásárolt élelmezési költségnek van
bevételi és kiadási oldala is, mennyi a különbözet, mennyit kell hozzátenni az
önkormányzatoknak. A beszámoló alapján látszik, hogy a villanyszámla majdnem a
duplája lett a tervezettnek. Ez a tervezési hiba, vagy más oka van. A kiemelt
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munkavégzéshez kapcsolódó juttatást évek óta nem kapják meg a pedagógusok, ebben
lépni kell, hisz a költségvetési támogatást erre a célra adják.
Török Jenőné elmondta, hogy a tervezés során csak Monostorapáti iskolánál terveztek
villanyáramra kiadást, de az építkezés elhúzódása miatt szeptembertől a tanítás
Kapolcson folyt tovább, így mindkét helyen jelentkezett áramfogyasztás. Az
építkezésnél nagy teljesítményű gépeket használtak, ezért a tervezett összeg nem volt
elég, Monostorapáti önkormányzat biztosított pótelőirányzatot a számlák kifizetéséhez.
Az étkeztetésre 65.000,-Ft-ot kapnak étkezőnként, az intézmény által megállapított
térítési díjat kifizetik a szülők, a kettő közötti különbségséget kell az önkormányzatnak
megtéríteni. A kiemelt munkavégzésre kapott költségvetési támogatás 5.250,-Ft/hó
pedagógusonként, de az elmúlt évben nem tudták kifizetni, mert nem volt rá fedezet.
Polgár László képviselő elmondta, hogy a villanyszámla kiegyenlítéséhez nyújtott
önkormányzati támogatás megítélésénél arról volt szó, hogy a kivitelezővel lesz
kifizettetve a plussz áramfogyasztás.
Csillag Csaba alpolgármester szerint abban már megállapodtak, hogy a szeptemberi
leolvasáskor még nem kezdték meg az építkezést, ezért ez a plussz költség még nem
szerepelhetett az elszámoló számlában. Ez a költség csak az idei évben fog jelentkezni.
Szipőcs Csaba elmondta, bízik abban, hogy ebben és a következő évben is biztosítva
lesz az intézmény működtetése. Az elsősök beiratkozása folyamatban van,
előreláthatólag több lesz az elsős, mint a kimenő nyolcadik osztályos, emelkedni fog a
tanulói létszám, ezzel együtt a normatív állami támogatás is. Megköszönte az eddig
nyújtott támogatást, segítséget, kérte, hogy továbbra is támogassák az intézményt.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy nehéz évet zártak, új környezetbe
kerültek a gyerekek, pedagógusok. Sok minden változott az elmúlt évben, az építkezés
befejeződött, a gazdasági válság is szerepet játszott a gazdálkodás alakulásában.
Az intézmény 127 mFt-tal zárta az elmúlt évet, az idei költségvetés a tervezet szerint
közel 30 mFt-tal kevesebb lesz. A legnagyobb tételt a bérek, és azok vonzata jelentette,
ez az idén csökkenést mutat.
Megköszönte a hozzászólásokat, javasolta az iskola 2008. évi költségvetésének
zárszámadását elfogadni.
Kérte először Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét szavazni.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
meghozta az alábbi:
24/2009. /IV. 09./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. évi költségvetésének zárszámadását
elfogadja.
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Utasítja
a
gesztor
önkormányzat
körjegyzőjét,
hogy
az
intézmény
zárszámadását
Monostorapáti
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
19/2009. /IV. 09./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. évi költségvetésének zárszámadását
elfogadja.
Utasítja
a
gesztor
önkormányzat
körjegyzőjét,
hogy
az
intézmény
zárszámadását
Monostorapáti
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
33/2009. /IV. 09./ Ökt. számú

határozatot
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2008. évi
költségvetésének
zárszámadását
elfogadja.
Utasítja
a
gesztor
önkormányzat
körjegyzőjét,
hogy
az
intézmény
zárszámadását
Monostorapáti
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
18/2009. /IV. 09./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. évi költségvetésének zárszámadását
elfogadja.
Utasítja
a
gesztor
önkormányzat
körjegyzőjét,
hogy
az
intézmény
zárszámadását
Monostorapáti
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
20/2009. /IV. 09./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. évi költségvetésének zárszámadását
elfogadja.
Utasítja
a
gesztor
önkormányzat
körjegyzőjét,
hogy
az
intézmény
zárszámadását
Monostorapáti
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az intézménnyel
kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Kajdi István polgármester megkérdezte mi történt a kapolcsi, taliándörögdi iskolai
eszközökkel.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a kapolcsi polgármesterrel és a volt iskolaigazgatóval
megbeszélték mi az amire igényt tartanak. Padokat, székeket hoztak át
Monostorapátiban, de már vissza is vitték, valamint szemléltetőeszközöket, olyan
könyveket, amelyek még használhatók, és sportszereket. Számítógépeket nem hoztak,
az informatikai hálózat bővítéséhez egy párat szeretnének elhozni, a többit a
Taliándörögdi alsó tagozathoz viszik.
Hárshegyi József polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a
képviselő részvételét, az ülést 19.00 órakor bezárta.

Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Kajdi István
polgármester
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Göntér Gyula
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Vizeli Zoltánné
körjegyző

