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Száma: 182-9/2009.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint  Hegyesd  

község Önkormányzata Képviselőtestülete által 2009. szeptember 2-án 

/szerdán/ 19.20 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Faluház Kapolcs, Kossuth u. 60.   

 

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 nem jelentette be: 

 

   Polgár László   képviselő 

   Szálinger Péter  képviselő 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor    polgármester 

   Ware Borbála   alpolgármester 

   Deutsch Ildikó  képviselő 

   Fekete Róbertné    képviselő 

   Imre Gabriella   képviselő 

          

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Domonkos István  képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pénzügyi vezető 

   Varga Lajosné   óvoda gazd. vez.  

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné   főelőadó 
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Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét 

képviselő-testület továbbra is határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-

testületének 8 tagjából 6 fő, valamint Hegyesd község Képviselő-testületének   6  tagjából 5 

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 Napközi-otthonos Óvoda, 

          Monostorapáti Körjegyzőség 2009. I. félévi gazdálkodásáról  

          beszámoló.  

 

          Előadó:     Hárshegyi József 

 polgármester 

 

 

 

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

óvoda, illetve Körjegyzőség 2009. I. félévi 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 óvodavezetőnek szóbeli kiegészítése nem volt, kérte a képviselőket 

amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatban tegyék fel.  

 

Egyed Péter  képviselő megkérdezte az eredeti előirányzathoz képest emelkedés történt, ez is 

pályázati támogatás miatt keletkezett? 

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy az emelkedés az elnyert pályázati pénzek miatt volt.  

 

Hárshegyi József  polgármester  megkérdezte Takács Lászlóné körjegyzőt, a Körjegyzőség 

beszámolójával 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. 

 

Hárshegyi József   polgármester javasolta a két intézmény 2009. I. félévi 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: 
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67/2009. /IX. 2. / Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda és a Közös 

Fenntartású Körjegyzőség 2009. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/ 

 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 5 

igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

 

69/2009. /IX. 2../ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda és a Közös Fenntartású 

Körjegyzőség 2009. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/ 

 

Hárshegyi József  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Óvoda esetében is 

lehetősége van a közoktatási intézmény fenntartójának informatikai fejlesztési feladatok 

támogatására pályázatot benyújtani. A jogszabály alapján 500.000,-Ft támogatásra lehet 

pályázni.  

Ismertette a határozati javaslatot. 

 

Kérte Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét, amennyiben a javaslattal 

egyetértenek kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

68/2009. /IX. 2./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete mint közoktatási intézmény 

fenntartója „A szakmai és informatikai fejlesztési 

feladatok támogatása igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 

28/2009. /VIII. 19./ OKM. rendelet” alapján a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-
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otthonos Óvoda szakmai és informatikai 

eszközeinek fejlesztésére pályázatot nyújt be 

500.000,-Ft összegben.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a pályázat benyújtására, az iskola igazgatóját 

pedig az eszközök beszerzésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József polgármester 

 Sztrik Emilné óvodavezető 

    

      Határidő:   2009. szeptember 4. 

                  2009. december 31. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd község képviselő-testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

70/2009. /IX. 2./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza Monostorapáti község 

Önkormányzatát mint közoktatási intézmény 

fenntartóját, gesztort, hogy „A szakmai és 

informatikai fejlesztési feladatok támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, 

folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 28/2009. /VIII. 19./ 

OKM. rendelet” alapján a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda szakmai és 

informatikai eszközeinek fejlesztésére nyújtsa be 

a pályázatot  500.000,-Ft összegben.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a gesztor 

polgármestert a pályázat benyújtására, az iskola 

igazgatóját pedig az eszközök beszerzésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József polgármester 

 Szipőcs Csaba iskolaigazgató 

    

      Határidő:   2009. szeptember 4. 

                  2009. december 31. 

 

 

Sztrik Emilné megköszönte a Körjegyzőség dolgozóinak segítségét, melyet a pályázat 

megírásához nyújtottak. 
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Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy mint magánembert 

megkereste egy vállalkozó, és ajánlatot tett az óvodai konyha üzemeltetésére.  Az ajánlat arról 

szól, hogy a konyhát, a berendezéseket, valamint az itt dolgozó személyzetet venné bérbe. 

Ezzel az üzemeltetési móddal az önkormányzati kiadások közel 20 millió forinttal 

csökkenthetők.  

Kérte a képviselőket mondják a véleményüket.  

 

Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, hogy a konyha kapacitása maximálisan kihasznált, 

tudomása szerint az itt étkezők elégedettek a minőséggel, mennyiséggel. A dolgozók jól 

főznek, sok plusz munkát vállalnak a bevétel növelése érdekében.  

Nem támogatja a konyha bérbe adását. 

 

Hárshegyi József  polgármester mivel több hozzászólás nem volt,  megköszönte a képviselők 

részvételét, az ülést  20.00 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

 

 

 


