Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti

Önkormányzati Képviselő-testület
8296 H e g y e s d

Száma: 127-7/2011.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint Hegyesd
község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2011. augusztus 24-én
/szerdán/ 19.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Az ülés helye:

Faluház Kapolcs, Kossuth u. 60.

Jelen vannak:

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Polgár László

alpolgármester
képviselő
képviselő

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Somogyi Józsefné

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségv. főea.
Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét
képviselő-testület továbbra is határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselőtestületének 7 tagjából 4 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából szintén 4 fő
jelen van, így az ülést megnyitotta.
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Ismertette a napirendet, kérte a képviselőket, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz vegyék fel
a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Élelmezési Szabályzatának elfogadását.
Képviselő-testületek a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./

Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó:

2011. I. félévi

Hárshegyi József
polgármester

2./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Élelmezési
Szabályzatának elfogadása.
Előadó:

Sztrik Emilné
óvodavezető

3./ Közös Fenntartású
Körjegyzőség 2011. I. félévi
gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó:

Takács Lászlóné
körjegyző

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napközi-otthonos
óvoda 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Sztrik Emilné óvodavezető elmondta a képviselő-testület döntésének megfelelően 2011.
július 1-től megszűnt az óvoda gazdasági önállósága, a gazdálkodási feladatokat a
Körjegyzőség látja el, megköszönte a pénzügyi dolgozók munkáját. A konyhai dolgozók
létszáma egy fővel csökkent. Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük van a beszámolóval
kapcsolatban tegyék fel.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, Hárshegyi József polgármester javasolta a
beszámoló elfogadását.
Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4
igen szavazattal meghozta az alábbi:
32/2011. /VIII. 24../ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Napközi-
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otthonos Óvoda 2011. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót elfogadja.
/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/
Hárshegyi József polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
56/2011. /VIII 24../ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. Napirend
Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, hogy jogszabályváltozások miatt szükségessé vált az
óvoda Élelmezési Szabályzatának átdolgozása, frissítése, ezért a 2006. április 24-én elfogadott
Élelmezési Szabályzatukat hatályon kívül kell helyezni, helyette a jelenlegi – jogszabályi
módosításokkal átdolgozott – szabályzatot kéri elfogadni.
Részletesen ismertette az Élelmezési Szabályzatot, kérte a képviselőket, amennyiben az
elhangzottakkal kapcsolatban észrevételük, véleményük van, tegyék meg.
Wind József képviselő megkérdezte szükséges –e a szabályzat mellékletében rögzíteni a
térítési díjak összegét, hisz az minden évben változik.
Sztrik Emilné
elmondta, a szabályzat módosítása nélkül is lehet a mellékletben
megállapított díjakat módosítani, hisz azt a képviselő-testület minden esetben rendelettel
fogadja el.
Hárshegyi József
polgármester elmondta az Élelmezési Szabályzat az önkormányzat
honlapján megtalálható lesz. Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a szabályzat
elfogadását.
Kérte először Hegyes község képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
33/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Élelmezési Szabályzatát
elfogadja.

/Élelmezési Szabályzat a jkv. mellékletét képezi/
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Hárshegyi József polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
57/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Napközi-otthonos
Óvoda
Élelmezési
Szabályzatát elfogadja.

3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Körjegyzőség 2011. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót is megkapták írásban a képviselők.
Megkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs, kérte a képviselőket
amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatban tegyék fel.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, Hárshegyi József polgármester javasolta a
beszámoló elfogadását.
Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 4
igen szavazattal meghozta az alábbi:
34/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Körjegyzőség
2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/
Hárshegyi József polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
58/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
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Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.15 órakor
bezárta.
kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Stark Sándor
polgármester
Takács Lászlóné
körjegyző

