
Önkormányzati Képviselőtestület    Önkormányzati Képviselőtestület 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.  

 

Önkormányzati Képviselőtestület   Önkormányzati Képviselőtestület 

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

 

Önkormányzati Képviselőtestület 

8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.  

 

Száma: 332-1/2012.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2012. február 1-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott 

együttes üléséről.  

 

Helye:    Kultúrház Hegyesd, Petőfi u. 21.    

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Gulyás Erzsébet   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő /iskolaigazgató/ 

   Sztrik Emilné   képviselő 

    

   Távolmaradását előzetesen  nem jelentette be:  

 

   Polgár László   képviselő 

   Wind József   képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

   Török Jenőné   iskola gazd.vez. 

   Kiss János    CKÖ elnöke 

   Városi Attiláné  SZM. elnöke 

       

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné    képviselő 

Kovács Krisztián  képviselő 

Somogyi Józsefné   képviselő 
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Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

   Kajdi István   polgármester 

   Berki Sándor   képviselő 

   Inhoff Zoltán   képviselő 

   Mohos Béláné   képviselő 

    

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   

   Mohos József   alpolgármester 

   

Tanácskozási joggal meghívott: 

Kissné Borbély Adrienn körjegyző 

     

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Márvány Gyuláné  polgármester 

   Tóth Attila   alpolgármester 

   Mohos Attila   képviselő 

   Orsós János   képviselő    CKÖ elnöke 

   Szabó István   képviselő 

        

   Tanácskozási joggal meghívott: 

   Nagy Lajos    Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke

       

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Marton Istvánné   polgármester 

   Ács Lászlóné    alpolgármester 

   Farkas Károly    képviselő 

   Kandikó Ferencné   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette  

 

   Nagy Péterné    képviselő 

    

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Kajdi István   polgármester 

     Márvány Gyuláné  polgármester 

     Marton Istvánné  polgármester 

     Takács Lászlóné  körjegyző 

     Kissné Borbély Adrienn körjegyző 

           

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 

 

Stark Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének  7 

tagjából 5 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének mind az  5 tagja,   Taliándörögd község 



3 

 

Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének  mind az 5 

tagja,  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 2012.  évi 

költségvetésének elfogadása.  

          Előadó:     Szipőcs Csaba 

     iskola igazgató 

 

1. Napirend 

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy az iskola 2012. évre vonatkozó költségvetési 

tervezetét - mely az elfogadott költségvetési koncepció alapján készült -  a képviselők írásban 

megkapták.  

Megkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Szipőcs Csaba  iskolaigazgató elmondta 2011. novemberében megtárgyalták az iskola 2012. 

évi költségvetési koncepcióját. Valószínű, hogy ez az utolsó év, hogy a fenntartó 

önkormányzatoknak kell elfogadniuk a költségvetést, mivel megjelent a közoktatási reformról 

szóló törvény, mely szerint az állam átveszi az alapfokú oktatási intézményeket. A novemberi 

költségvetés egy tervezet volt, a most benyújtott egy elfogadásra ajánlott anyag. Egy-két 

korrekcióra, módosításra sor került. Ezeket a változásokat a törvényi módosítások indokolták. 

Pl. törvényi előírás miatt emelni kellett a minimálbér összegét, mely 200 eFt-os plusz kiadást 

jelentett. Csökkent a kistérségi normatíva, az eddigi 95 % helyett 90 %-ot ad át a kistérségi 

társulás, 10 %-ot a saját működési költségeire visszatart. Ez is bevételcsökkenést jelent. Mivel 

ez a támogatás három önkormányzatot érintett – Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd  bejáró 

tanulói után – az Ő hozzájárulásuk emelkedett a tervezethez képest. A személyi juttatás több 

mint tavaly,  mivel 3 fő jubileumi jutalomra lesz jogosult, valamint a kötelező soros 

béremelések, illetve az idei évre tervezett étkezési hozzájárulás miatt.  

A dologi kiadásoknál nincs számottevő növekedés, inkább csökkent az étkezés miatt. A 

legnagyobb tétel a könyvvásárlás, ami csak átfutó tétel az iskola költségvetésében. Jelentős  

az ÁFA, a villany, és a gázszámla. Az iskola költségvetése a környező településeken működő 

iskolák költségvetéséhez viszonyítva alacsonyabb, az önkormányzatoknak is kevesebb 

összeggel kell hozzájárulniuk.  

A tavalyi évhez viszonyítva a költségvetési főösszeg növekedését az állami, illetve a 

kistérségi támogatás csökkenése, illetve a már felsorolt törvényi szabályozások indokolják.  

Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van, szívesen válaszol.  

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a kiegészítést, felkérte Nagy Lajost az Oktatási és 

Döntés-előkészítő Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.  

Nagy Lajos  bizottsági elnök elmondta, a költségvetés tárgyalásakor megpróbáltak a jövőbe 

tekinteni, olyan döntést hozni, ami várhatóan a fenntartó önkormányzatoknak is megfelel. A 

koncepció elfogadásánál már vizsgálták, hogy miből adódik az előző évi költségvetéshez 

viszonyítva a növekedés. Ennek okát az Igazgató úr  már elmondta. A dologi kiadás 851 eFt-
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tal kevesebb tankönyv beszerzés miatt, amihez az állam az arra rászorulók részére támogatást 

ad. Az étkezési kiadásokhoz már az önkormányzatoknak is hozzá kell járulniuk, mivel az 

állam csak a normatívát biztosítja az ingyenes, illetve kedvezményes étkezők részére, ami 

nem fedezi a teljes költséget. A személyi kiadásoknál tényleg csak a kötelező 

bérfejlesztéseket, illetve jubileumi jutalom kifizetését építették be a költségvetésbe. Étkezési 

hozzájárulást az elmúlt években nem adtak a pedagógusoknak, most 2800,-Ft/fő/hó 

hozzájárulás került beépítésre. Ezek a tételek közel 3 millió forintos növekedéssel jártak az 

előző évhez viszonyítva. A 6 millió forintos költségvetési főösszeg növekedés másik oka, ami 

szintén 3 millió forintot jelent, az  - tanulói létszám csökkenés miatti  - állami normatíva  

csökkenése.  

Megnézte az elmúlt évek költségvetéseit, melyből egyértelműen megállapítható, hogy minden 

évben csökkent az állami támogatás összege. A várható létszámadatokat is vizsgálta, 2006-

ban az előrevetítést 208 fővel számolt 2012-re, ez a valóságban 20 tanulóval kevesebb, ami 

maga után vonta a normatíva csökkenését. 2006-ban vonták össze az iskolákat, akkor a 

költségvetés 121 millió forint volt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 21 millió 

forint. Felvetődött a kérdés lehet –e valahol csökkenteni. A dologi kiadásokból nem lehet, a 

személyi kiadásokból csak akkor, ha csökken a létszám. Mozgástér csak az étkezési 

hozzájárulásnál volt. A bizottság azt javasolja fogadják el a benyújtott költségvetés tervezetet, 

mivel nem lenne szerencsés az idei évben a létszámhoz nyúlni. Jövőre már úgyis az állam lesz 

az intézmény fenntartó.  

Minden átszervezés megviseli az intézményt, ezért kérte a polgármestereket, képviselő-

testületeket tegyen meg minden annak érdekében, hogy ez az öt település meg tudja tartani 

iskoláját. Őrizzék meg az iskola vagyonát, készítsenek precíz, pontos leltárt az átadásról, hogy 

később lehessen tudni mi került átadást.  

Stark Sándor  polgármester  megköszönte a kiegészítést. Kérte a képviselőket amennyiben 

az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Kajdi István  polgármester elmondta, tudomása szerint a kistérség összehívta az intézmény 

vezetőket, kérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót adjon tájékoztatást az ott elhangzottakról.  

Szipőcs Csaba   elmondta nem a jövőbeni változásokról volt szó a megbeszélésen, csak 

annyit mondtak, hogy fel kell készülni a változásokra. A járási kormányhivatalokat júniusig 

akarják felállítani, február 8-án ül össze a FIDESZ frakció, ahol összeállítják a 

törvénymódosítással kapcsolatos teendők menetrendjét. A Veszprém Megyei Kormányhivatal 

már kért be adatokat több intézménytől, de tőlük még nem, senki nem tudja mit hoz a jövő. A 

szeptemberi tanévet már a törvény szellemében kell kezdeni, a gazdasági év azonban csak 

jövő év január 1-től kezdődik. Sok minden függ az ország gazdasági helyzetének alakulásától 

is.  

Megköszönte a képviselő-testületek eddigi támogatását, költségvetés tárgyalására mint 

fenntartókkal nem kerül sor, azonban a költségvetési beszámolókat még az öt település 

közösen fogadja el.  

Stark Sándor  polgármester megköszönte a hozzászólásokat, ismertette a költségvetés 

elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, javasolta  annak elfogadását. 

 

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

minősített többséggel  meghozta az alábbi:  
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4/2012. /II. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású 

Általános Iskola 2012. évi költségvetését  

94.836 eFt-tal 

e l f o g a d j a.  

A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért, 

mely az alábbi:  

Monostorapáti         18.938 eFt. 

Hegyesd  1.206 eFt 

Kapolcs  4.480 eFt 

Taliándörögd  6.821 eFt 

Vigántpetend  1.428 eFt 

Az összes önkormányzati hozzájárulás 32.873 eFt.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését 

Monostorapáti Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 

építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        körjegyző  

 

 Határidő:  2012. február 5.  

 

Stark Sándor  polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen  szavazattal,  

minősített többséggel,  meghozta az alábbi:  

 

5/2012. /II. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános 

Iskola 2012. évi költségvetését  

94.836 eFt-tal 

e l f o g a d j a.  

A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért, 

mely az alábbi:  

Monostorapáti         18.938 eFt. 

Hegyesd  1.206 eFt 

Kapolcs  4.480 eFt 

Taliándörögd  6.821 eFt 
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Vigántpetend  1.428 eFt 

Az összes önkormányzati hozzájárulás 32.873 eFt.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését 

Monostorapáti Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 

építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        körjegyző  

 

 Határidő:  2012. február 5.  

 

Stark Sándor  polgármester kérte Vigántpetend  község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen  szavazattal,  

minősített többséggel,  meghozta az alábbi:  

 

4/2012. /II. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású 

Általános Iskola 2012. évi költségvetését  

94.836 eFt-tal 

e l f o g a d j a.  

A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért, 

mely az alábbi:  

Monostorapáti         18.938 eFt. 

Hegyesd  1.206 eFt 

Kapolcs  4.480 eFt 

Taliándörögd  6.821 eFt 

Vigántpetend  1.428 eFt 

Az összes önkormányzati hozzájárulás 32.873 eFt.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését 

Monostorapáti Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 

építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        körjegyző  

 

 Határidő:  2012. február 5.  

 

Stark Sándor  polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni.  
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Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  4 igen  szavazattal,  

minősített többséggel,  meghozta az alábbi:  

 

5/2012. /II. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Taliándörgd  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános 

Iskola 2012. évi költségvetését  

94.836 eFt-tal 

e l f o g a d j a.  

A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért, 

mely az alábbi:  

Monostorapáti         18.938 eFt. 

Hegyesd  1.206 eFt 

Kapolcs  4.480 eFt 

Taliándörögd  6.821 eFt 

Vigántpetend  1.428 eFt 

Az összes önkormányzati hozzájárulás 32.873 eFt.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését 

Monostorapáti Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 

építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        körjegyző  

 

 Határidő:  2012. február 5.  

 

Stark Sándor  polgármester kérte Hegyesd  község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag,  5 igen  szavazattal,  

minősített többséggel,  meghozta az alábbi:  

2/2012. /II. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános 

Iskola 2012. évi költségvetését  

94.836 eFt-tal 

e l f o g a d j a.  

A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért, 

mely az alábbi:  

Monostorapáti         18.938 eFt. 

Hegyesd  1.206 eFt 

Kapolcs  4.480 eFt 
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Taliándörögd  6.821 eFt 

Vigántpetend  1.428 eFt 

Az összes önkormányzati hozzájárulás 32.873 eFt.  

Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését 

Monostorapáti Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 

építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        körjegyző  

 

 Határidő:  2012. február 5.  

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a képviselők részvételét,  az ülést 18.40 órakor 

bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

 

Hárshegyi József       Kajdi István 

   polgármester      polgármester 

 

 

Márvány Gyuláné       Marton Istvánné 

 polgármester                     polgármester 

 

     Stark Sándor 

     polgármester 

 

  

Takács Lászlóné      Kissné Borbély Adrienn 

    körjegyző                                                                           körjegyző  

 

 

 

 

 

  

  

 


