
Önkormányzati Képviselőtestület    Önkormányzati Képviselőtestület 

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

 

 

Száma: 182-6/2009.  

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének és Hegyesd Önkormányzat 

Képviselő-testületének  2009. május 26-án /kedden/ 21.00 órai kezdettel megtartott 

együttes üléséről.  

 

 

Helye:    Kultúrház  Vigántpetend 

 

Jelen vannak:  
 

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

Polgár László    képviselő 

Szálinger Péter  képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

     

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

Ware Borbála   alpolgármester  

Deutsch Ildikó  képviselő 

Domonkos István  képviselő 

   Fekete Róbertné    képviselő 

   Imre Gabriella   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

     

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Takács Lászlóné  körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:    Török Józsefné 
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Hárshegyi József   polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a 

két Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község  Képviselő-testületének  8 

tagjából 7 fő – Szálinger Péter képviselőnek a jelenléti ív aláírását követően telefonhívásra el 

kellett mennie -, Hegyesd község Képviselő-testületének 6 tagjából 6 fő  jelen van, így az 

ülést megnyitotta.  

 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

A Képviselőtestületek tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal 

nélkül elfogadták az alábbi: 

 

 

N a p i r e n d e t:   1./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

      Óvoda  és a Körjegyzőség költségvetési besorolása  

 

      Előadó:  Hárshegyi József 

         polgármester 

 

 

2./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos  

     Óvoda  alapító okirat  módosítása 

           

     Előadó:  Hárshegyi József 

                  polgármester 

 

3./ Monostorapáti Körjegyzőség  alapító okirat   módosítása 

    

      Előadó:  Hárshegyi József 

         polgármester 

 

 

1./ Napirend 

 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy – mint azt már az iskola esetében is 

elmondtuk -  a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV 

törvény alapján a költségvetési szerv alapítójának felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának 

módját. Így a Hegyesd és Monostorapáti községek által közösen fenntartott óvoda és 

körjegyzőség esetében is nyilatkozni kell a további együttműködésről, a költségvetési 

besorolásról.  Indokoltnak tartja a további együttműködést a két község között. 

Kérte, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van tegyék meg. 

 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Hárshegyi József polgármester  ismertette az Óvoda és a Körjegyzőség költségvetési 

besorolásáról szóló határozati javaslatot. 

 

Kérte először Monostorapáti község képviselőtestületét, hogy szavazzanak. 
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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

 

43/2009. /V. 26./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a költségvetési szervek 

jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§.(4) 

bek. valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 

38. törvény 49.§. (7) bekezdése alapján 

felülvizsgálta az Óvoda és a Körjegyzőség 

közfeladat ellátás módját. A Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvodát a jövőben is 

közösen kívánja működtetni, mint közszolgáltató 

közintézményt, valamint a Körjegyzőséget mint 

közhatalmi költségvetési szervet, önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szervként.  

Az intézmények működését 2009. július 1. után is 

indokoltnak tartja. 

 

 

 

Kérte Hegyesd község képviselőtestületét, hogy szavazzanak. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

 

35/2009. /V. 26./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a költségvetési szervek 

jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§.(4) 

bek. valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 

38. törvény 49.§. (7) bekezdése alapján 

felülvizsgálta  az Óvoda és a Körjegyzőség 

közfeladat ellátás módját. A Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvodát a jövőben is 

közösen kívánja működtetni, mint közszolgáltató 

közintézményt, valamint a Körjegyzőséget mint 

közhatalmi költségvetési szervet, önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szervként.  

Az intézmények működését 2009. július 1. után is 

indokoltnak tartja. 
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2. Napirend: 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az új szakfeladati besorolások miatt 

szükségessé vált, írásban megküldött, az Óvoda alapító okiratának módosítását fogadják el. 

Kérte, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van tegyék meg. 

 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Hárshegyi József polgármester  ismertette az Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 

határozati javaslatot. 

Kérte először Monostorapáti község képviselőtestületét, hogy szavazzanak. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

44/2009. /V. 26./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a  Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda   Alapító Okiratát 

2009. július 1. hatállyal jóváhagyja, és a  

melléklet szerinti formában és 

tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az alapító okirat 

elfogadását követően, legkésőbb a 

hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az 

intézmény részére küldje meg. 

 

Határidő: 2009. június 15. 

Felelős: Takács Lászlóné körjegyző 

 

 

Kérte Hegyesd község képviselőtestületét, hogy szavazzanak. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

36/2009. /V. 26./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Hegyesd község  Önkormányzata 

Képviselő-testülete a  Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda   Alapító Okiratát 

2009. július 1. hatállyal jóváhagyja, és a  

melléklet szerinti formában és 

tartalommal elfogadja. 
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Felkéri a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az alapító okirat 

elfogadását követően, legkésőbb a 

hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az 

intézmény részére küldje meg. 

 

Határidő: 2009. június 15. 

Felelős: Takács Lászlóné körjegyző 

3. Napirend: 
 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az új szakfeladati besorolások miatt 

szükségessé vált, írásban megküldött, a Körjegyzőség alapító okiratának módosítását fogadják 

el. 

Kérte, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van tegyék meg. 

 

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Hárshegyi József polgármester  ismertette a Körjegyzőség alapító okiratának módosításáról 

szóló határozati javaslatot. 

Kérte először Monostorapáti község képviselőtestületét, hogy szavazzanak. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

45/2009. /V. 26./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a  Körjegyzőség   

alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal 

jóváhagyja, és a  melléklet szerinti 

formában és tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az alapító okirat 

elfogadását követően, legkésőbb a 

hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az 

intézmény részére küldje meg. 

 

Határidő: 2009. június 15. 

Felelős: Takács Lászlóné körjegyző 

 

Kérte Hegyesd község képviselőtestületét, hogy szavazzanak. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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37/2009. /V. 26./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Hegyesd község  Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Körjegyzőség   

Alapító Okiratát 2009. július 1. hatállyal 

jóváhagyja, és a  melléklet szerinti 

formában és tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a gesztor önkormányzat 

körjegyzőjét, hogy az alapító okirat 

elfogadását követően, legkésőbb a 

hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartása és az 

intézmény részére küldje meg. 

 

Határidő: 2009. június 15. 

Felelős: Takács Lászlóné körjegyző 

  

 

Más napirendi pont nem lévén és mivel egyéb felvetés, észrevétel sem hangzott el Hárshegyi 

József polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Hárshegyi József      Stark Sándor 

polgármester       polgármester 

 

 

 

Takács Lászlóné 

körjegyző 


