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Önkormányzati Képviselőtestület
8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.
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8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
Száma: 127-1/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének,
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. április 20-án /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott
együttes üléséről.
Helye:

Művelődési Ház Monostorapáti, Petőfi u. 12.

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Polgár László
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Somogyi Istvánné
Krunikkerné Török Andrea
Török Jenőné

körjegyző
ált. isk. igazgató helyettese
pü. vezető
iskola gazd.vez.

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Somogyi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Kovács Krisztián

képviselő
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Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Mohos József
Berki Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Kocsis Zoltánné
Szőke András

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Márvány Gyuláné
Orsós János
Szabó István

polgármester
képviselő CKÖ elnöke
képviselő

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Tóth Attila
Mohos Attila

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke

Nagy Lajos

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Nagy Péterné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Kandikó Ferencné
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Kajdi István
Márvány Gyuláné
Marton Istvánné
Takács Lászlóné
Vizeli Zoltánné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

képviselő
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző
körjegyző
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Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt
Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének mind a
7 tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Taliándörögd község
Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő
Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülést
megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását.
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t:

1./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2010. évi
költségvetésének zárszámadása.
Előadó:
2./

„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola
Minőségirányítási
Programjának,
teljesítményértékelési
Szabályzatának elfogadása.
Előadó:

3./

Szipőcs Csaba
iskola igazgató

Szipőcs Csaba
iskola igazgató

„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása.
Előadó:

Szipőcs Csaba
iskola igazgató

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az általános iskola 2010. évre vonatkozó
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadást a képviselők írásban
megkapták. Az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság az iskolával kapcsolatos
előterjesztéseket megtárgyalta, a konkrét napirend előtt Nagy Lajos a bizottság elnöke
ismerteti állásfoglalásukat.
Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben a kiküldött anyaggal kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az iskola eredeti költségvetési
előirányzata 93.500 eFt-ról 101.990 eFt-ra változott. Az előirányzat változás sikeres
pályázatoknak köszönhető. A nem tervezett bevételek címzett és céltámogatások, prémiuméves foglalkoztatásra, informatikai eszközbeszerzésre, kereset kiegészítésre - illetve pályázati források voltak. A bevétel növekedés a kiadási oldalon is jelentkezik, ezeket
a bevételeket csak a meghatározott célra lehetett felhasználni. A december 31-én fennálló
719 eFt pénzmaradvány ténylegesen pályázati támogatásból visszamaradt, mivel időkeret van
az elszámolásra, ennek felhasználása áthúzódik az idei évre. A beszámolóból is látszik, hogy
a rendelkezésre álló pénzösszegeket felhasználták, saját bevételeiket visszafordították az
épületek karbantartására. A taliándörögdi tagintézményben fűtéskorszerűsítés történt,
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remélhetőleg ennek hatására csökkeni fog a gázfelhasználás. Az idei évben kerül sor a
parketta csiszolásra, lakkozásra, - a Völgy rendezvények lezajlása után - melyhez az anyagot
már tavaly megvásárolták. Ez a költség is szerepel a zárszámadásban. A gáz, villany
ténylegesen felhasznált díja kevesebb az eredeti előirányzatban tervezethez képest, ami a
rendszertelen számlázás miatt van.
A beszámoló részletesen tartalmazza a tervezett előirányzatokat és a ténylegesen felhasznált
összegeket mind a személyi, mind a dologi kiadásokra vonatkozóan.
Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Hárshegyi József
polgármester megköszönte a kiegészítést. Felkérte Nagy Lajost az
Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnökét tájékoztassa a képviselőket a bizottság
döntéséről.
Nagy Lajos
bizottsági elnök elmondta, hogy megtárgyalták a napirendre vonatkozó
előterjesztést, melyből megállapították, hogy az intézmény jól gazdálkodott azzal a kerettel,
amit a költségvetésben biztosítottak számára. Mind a dologi, mind a személyi kiadások
rendezve lettek, kifizetetlen számlájuk, tartozásuk nincs. Éltek a pályázati lehetőségekkel, az
ott nyert pénzeket hatékonyan használták fel. Megköszönte a korrekt tájékoztatást, az iskola
gazdasági vezetőjének pedig azt, hogy tagintézményenként részletes, elkülönített kimutatást
készítettek a költségvetési pénzösszegek felhasználásáról. A bizottság javasolta a zárszámadás
elfogadását.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, hogy mindegyik
település önkormányzata a területén lévő oktatási intézmény épületét igyekezett karbantartani,
ezzel is hozzájárultak az iskola fenntartásához.
Kérte képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József javasolta az iskola 2010. évi költségvetésének zárszámadását elfogadni.
Ismertette a határozati javaslatot.
Kérte először Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét szavazni.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
26/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. évi
költségvetésének zárszámadását elfogadja.
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy az intézmény zárszámadását Monostorapáti
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző
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Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
14/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. évi
költségvetésének zárszámadását elfogadja.
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy az intézmény zárszámadását Monostorapáti
Önkormányzat 2010. 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:
13/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. évi
költségvetésének zárszámadását elfogadja.
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy az intézmény zárszámadását Monostorapáti
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
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Hárshegyi József polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
25/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. évi
költségvetésének zárszámadását elfogadja.
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy az intézmény zárszámadását Monostorapáti
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
28/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2010. évi
költségvetésének zárszámadását elfogadja.
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét,
hogy az intézmény zárszámadását Monostorapáti
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
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2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy minden képviselő írásban megkapta az
iskola minőségirányítási programját. Az önkormányzatok már elfogadták minőségirányítási
programjukat, mely alapján az intézményeknek el kell készíteniük saját minőségirányítási
programjukat.
Felkérte Somogyi Istvánné igazgató helyettest amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van tegye meg.
Somogyi Istvánné
köszöntötte a megjelenteket. Elmondta csak röviden szeretne pár
gondolatot elmondani a programmal kapcsolatban. Az Oktatási bizottság ülésén már
részletesen megtárgyalták, a képviselők pedig előzetesen írásban megkapták az anyagot. Ez a
program az iskola életében a második program, mivel 2004-ben már készítettek egy ilyen
programot, 2007-ben pedig ezt felül kellett vizsgálni, ki kellett egészíteni az intézmény
dolgozóinak teljesítményértékelési tervével, amit elkészítettek és az akkori képviselőtestületek elfogadtak. Az új program egy kicsit rövidebb, összefogottabb, mint az előzőek
voltak. Tapasztaltabbak lettek az elkészítésében, a gyakorlat is mutatta, hogy konkrétan mit
kellene tartalmaznia, valamint több segédanyagot összeszedtek, szakértőt is igénybe vettek,
figyelembe vették az Önkormányzati Minőségirányítási Programban foglaltakat. A program
mellékletét képezi az intézmény dolgozóinak teljesítményértékelési rendjéről szóló
szabályzat, mely kiterjed valamennyi az intézménnyel munkajogi viszonyban álló
munkavállalóra. A programot az iskola nevelőtestülete, valamint az alkalmazotti közösség, a
Diákönkormányzat, a Szülői Munkaközösség - Taliándörögdön és Monostorapátiban is –
véleményezte és elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselő-testületeket fogadják el a programot, - mely 2011. szeptemberétől lépne
életben - az ebben foglaltak szerint fogják végezni munkájukat. Úgy érzi, a program minden
olyan területet magában foglal, amelyet tartalmaznia kell.
Kérte képviselőket, amennyiben a programmal kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a kiegészítést, felkérte Nagy Lajos bizottsági
elnököt ismertesse a bizottság véleményét.
Nagy Lajos elmondta a bizottsági ülésen részletes vita volt erről a szakmai anyagról.
Tavalyi évben fogadták el az Önkormányzati Minőségirányítási Programot, mely alapján el
kellett készíteni a közoktatási törvény alapján a jelenlegi intézményirányítási programot. Az
iskola több programmal rendelkezik: van egy igazgatói program, amelyek az igazgató
választáskor készítettek, van egy pedagógiai program, van egy SZMSZ, ami meghatározz az
iskola belső világának működését. Ezen kívül van egy éves terv, amelyben lebontják az
aktuális feladatokat. Ez a Minőségirányítási Program is egy nagyon alapos munkát tételez fel.
Azt látni, hogy nagyon körültekintően, szakszerűen készült terv, és tulajdonképpen magában
foglalja az iskolai élet minden mozzanatát a tervezés, a végrehajtás, a számonkérés,
ellenőrzés, értékelés teljes folyamatát. Azt kívánják, hogy a programban kitűzött feladatokat,
célokat végre tudják hajtani, elsősorban a tanulók érdekében, hisz az a cél, hogy az itt tanuló
gyerekek minél magasabb szintű oktatásban részesüljenek. Még nem lehet tudni, hogy az új
közoktatási törvény mit fog tartalmazni, hisz komoly nézeteltérések vannak a két kormányzó
párt között, de az biztos, hogy változások lesznek, ki fog hatni az iskola belső világára is az új
törvény.
A Minőségirányítási Programnak megfelelően van az iskolának több kötelezettsége is az
önkormányzatok felé. Ebben a programban három olyan van, amit szeretne kiemelni: a
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stratégiai tervezés ami szeptembertől áprilisig tartó folyamat, amit meg kell küldeni a
fenntartó önkormányzatoknak, az Oktatási bizottságnak előzetesen meg kell tárgyalnia.
Szeptember 15-ig az éves munkatervet is be kell nyújtani a fenntartónak, amelyben lebontják
az éves feladatokat. Az Intézmény-értékelési tervet is el kell készíteni a szülők, nevelőtestület,
diákönkormányzat bevonásával, ezt szintén a fenntartó önkormányzatoknak be kell nyújtani.
Az Oktatási bizottság javasolta a program elfogadását.
Hárshegyi József megköszönte a tájékoztatást, kérte a képviselőket, amennyiben az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, javaslatuk van, tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Hárshegyi József polgármester javasolta az iskola Minőségirányítási Programját elfogadni.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
27/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

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

/Minőségirányítási Program a jkv. mellékletét képezi/
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
15/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Minőségirányítási Programját e l f o g a d j a .

Hárshegyi József polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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14/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Minőségirányítási Programját e l f o g a d j a .

Hárshegyi József polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
26/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Minőségirányítási Programját e l f o g a d j a .

Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
29/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Minőségirányítási Programját e l f o g a d j a .

3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az iskola Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Felkérte Takács Lászlóné
körjegyzőt, tájékoztassa a képviselőket a módosítás indokairól.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az iskola Alapító Okiratának módosítására
utoljára 2009-ben került sor a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabály
módosítása alapján. Változott az okirat elkészítésére vonatkozó felhatalmazó jogszabály,
egyes szakfeladatokat törölni kell, a kiegészítő tevékenység megszűnt, beépült az
alaptevékenységek közé, valamint a kisegítő tevékenység elnevezés is megszűnt.
A legfontosabb változás, ami az Alapító Okiratot érintette volna, a gazdálkodási jogkör
változása. Az óvoda gazdasági vezetője Varga Lajosné eddig megbízási jogviszonyban látta el
az óvoda gazdasági feladatait. Jogszabályváltozás miatt a továbbiakban ezt nem végezheti, a
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képesítési feltételeknek sem felelt meg, ezért költségtakarékossági szempontból indokolt lett
volna a gazdálkodási feladatokat az iskolához csatolni. Erről már előzetesen tárgyaltak a
fenntartó önkormányzatok polgármestereivel - kivéve Kapolcs község polgármesterét – akik
úgy nyilatkoztak, hogy ennek nincs akadálya. Ennek megfelelően került módosításra az
Alapító Okirat, ezt a tervezetet, valamint a határozati javaslatot a képviselők írásban
megkapták. Az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is,
és úgy döntöttek, hogy nem javasolják ezt a módosítást.
Nagy Lajos
elmondta, hogy a bizottság az Alapító Okirat módosítására vonatkozó
előterjesztést is megtárgyalta. Azokkal a módosításokkal, amelyeket a jogszabályváltozás
miatt kell végrehajtani, egyetértettek. Egyetlen vita volt a bizottsági ülésen, az pedig az óvoda
gazdálkodásának az áttétele. Megtárgyalták, próbálták áttekinteni, hogy mi lenne jó, mi az
ami célravezető lenne. Végül is a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy most ne legyen az
iskolához csatolva az óvoda gazdálkodása, annak ellenére, hogy megértik ez
Monostorapátinak most gondot jelent, az önkormányzat próbálja valamilyen más módon
megoldani ezt a problémát. A másik két óvodának a gazdálkodási feladatait is az
önkormányzatok oldják meg. Indokaik a következők: a közoktatási törvény teljes egészében
új lesz, nem tudni milyen változások lesznek. Több mint valószínű, hogy az önkormányzati
hivatalok kérdése is el fog dőlni a következő évben. Teljesen kiszámíthatatlanok hogyan
alakulnak ezek a dolgok. Amikor már látható milyen szabályokat hoznak, akkor kellene
visszatérni erre a dologra. A másik ok az, hogy a taliándörögdi, illetve kapolcsi óvodánál is
gondolkodnak arról, mi legyen az óvodák jövője, hogyan működtessék az önkormányzatok.
Mindkettő kis óvoda, komoly anyagi problémákkal küzdenek. Felmerült már az a variáció is,
hogy a Kapolcsi óvoda tagóvodaként működjön. Mindenképpen távlatokban gondolkodni
kell az óvodák működtetéséről. Minden a kormányzati szándéktól függ, milyen döntést
hoznak a kistelepülések oktatási intézményeinek működtetésére vonatkozóan. Ezeket a
változásokat előrevetítve úgy gondolják mos ne legyen az óvoda gazdálkodása az iskola
gazdálkodásához csatolva, várják meg a jogszabályváltozásokat, foglalkozzanak vele később.
Félévente ne változtassanak a struktúrán, ez a bizottság egyöntetű álláspontja.
Wind József képviselő megkérdezte a Körjegyzőség dolgozóinak van –e kapacitása arra,
hogy átvegye ezt a munkát.
Takács Lászlóné
elmondta, a hivatalban a hat fővel csak úgy tudják elvégezni, ha a
munkát, ha átszervezik a munkaköröket, mivel a pénzügyre már többet terhelni nem lehet. Ha
az iskolához nem lehet bevinni, mindenképpen meg kell oldani, mert július 1-től nem lesz
gazdaságis az óvodánál. Az biztos, hogy nagyon meg fogja terhelni a dolgozókat.
Mindenkinek valamilyen részfeladatot át kell csoportosítani ahhoz, hogy el tudják végezni.
Bízik abban, hogy a hivatalok ügyében is lesz előrelépés, ha már eldől, hogy mi lesz,
növekszik a létszám, ezt a félévet valahogy megoldják. Anyagi lehetőség arra nincs, hogy az
óvodához vegyenek fel egy főt erre a munkakörre. Az élelmezésvezető marad megbízási
szerződéssel, annak költsége a dologi kiadásoknál fog jelentkezni. Nem lesz kis feladat, de
választási lehetőség nincs. Azért javasolták az iskolához csatolni, mert ott van 1,5 gazdasági
dolgozó, 1 iskolatitkár, és az élelmezés is az iskolán keresztül történik, és régebben is együtt
volt az óvoda és az iskola. Ez lett volna célszerű.
Sztrik Emilné
óvodavezető elmondta sajnos a törvényi változás miatt már nincs arra
lehetőség, hogy megbízási szerződéssel lássa el Varga Lajosné a pénzügyi feladatokat.
Megpróbálnak maximálisan az önkormányzati dolgozóknak segíteni az élelmezésvezetővel
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együtt. Naprakész információval tudnak szolgálni, a számlákat, a bevételeket átadni.
Egyenlőre csak ez a megoldás van.
Hárshegyi József polgármester elmondta senki nem tudja azt, hogy mi lesz egy év múlva,
hogyan változnak a jogszabályok. Az óvodától átkerülő pénzügyi munkát átszervezéssel a
Körjegyzőség dolgozói fogják elvégezni. Mindenki megkapta az Alapító Okirat
módosításának tervezetét. Az elhangzott javaslatok alapján a gazdálkodási jogkör változására
vonatkozó 7. pont kikerül a tervezett módosításból, mivel nem az iskola végzi az óvoda
gazdasági feladatait. Ezzel a módosítással kérte a képviselő-testületeket, fogadják el az iskola
Alapító Okiratának módosítását.
Ismertette a határozati javaslatot.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
28/2011. /IV. 20. / Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola 2009. május
26-án
jóváhagyott
Alapító
Okiratának
módosítására vonatkozó Alapító Okirat tervezetet
2011. július 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a
határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2011. április 30.

/Alapító Okirat a jkv. mellékletét képezi/
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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16/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. május 26-án
jóváhagyott Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 2011. július
1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2011. április 30.

Hárshegyi József polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
15/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. május 26-án
jóváhagyott Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 2011. július
1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2011. április 30.
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Hárshegyi József polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
27/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. május 26-án
jóváhagyott Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 2011. július
1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2011. április 30.

Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
30/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. május 26-án
jóváhagyott Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó Alapító Okirat tervezetet 2011. július
1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító
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Okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2011. április 30.

Hárshegyi József polgármester elmondta az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a
Társulási Megállapodást is módosítani kell, mivel a kettőnek szinkronba kell lennie. A
módosításra szintén a szakfeladatok változása miatt van szükség.
Ismertette a tervezetet, kérte a képviselőket amennyiben a módosítással egyetértenek,
kézfeltartással jelezzék.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
29/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola Társulási
Megállapodás módosítására vonatkozó tervezetet
a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást az intézmény részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. április 30.
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
17/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Társulási
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Megállapodás módosítására vonatkozó tervezetet
a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást az intézmény részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. április 30.
Hárshegyi József polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
16/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Társulási
Megállapodás módosítására vonatkozó tervezetet
a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást az intézmény részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. április 30.
Hárshegyi József polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
28/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Társulási
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Megállapodás módosítására vonatkozó tervezetet
a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást az intézmény részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. április 30.
Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
31/2011. /IV. 20./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású
Általános
Iskola
Társulási
Megállapodás módosítására vonatkozó tervezetet
a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Monostorapáti gesztor
önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást az intézmény részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. április 30.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kistérségi társulás elnöke
minden oktatási intézményt felkeres, és helyben köszönti a pedagógusokat pedagógus napon.
Megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.50 órakor bezárta.

Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Kajdi István
polgármester
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Márvány Gyuláné
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Vizeli Zoltánné
körjegyző

