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Száma: 155-6/2010.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint  Hegyesd  

község Önkormányzata Képviselőtestülete által 2010. szeptember 8-án 

/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  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Szálinger Péter  képviselő 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor    polgármester 

   Ware Borbála   alpolgármester 

   Domonkos István  képviselő 

   Fekete Róbertné    képviselő 

   Imre Gabriella   képviselő 

          

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

    

   Deutsch Ildikó  képviselő 

 

    

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pénzügyi vezető 

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné   vez. főtanácsos 
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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 7 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./   Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda    2010. I. félévi 

gazdálkodásáról  beszámoló.  

 

             Előadó:     Hárshegyi József 

        polgármester 

 

2./ Közös Fenntartású  Körjegyzőség 2010. I. félévi   

gazdálkodásáról beszámoló. 

           

 Előadó:     Takács Lászlóné 

         körjegyző 

 

          3./   Monostorapáti-Hegyesd Önkormányzatok Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda működésének Minőségirányítási 

Programja. (2010-2015). 

 

Előadó:      Hárshegyi József 

 polgármester 

 

          4./  Monostorapáti-Hegyesd Önkormányzatok Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda feladat ellátási, működtetési és   

fejlesztési terve (Intézkedési Terv) 

 

Előadó:      Hárshegyi József 

                   polgármester 

5./  Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Helyi Nevelési 

                                                 Programjának módosítása.  

 

      Előadó:      Sztrik Emilné 

  óvodavezető 

 

1. Napirend 

 

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

óvoda 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. 

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.  
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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,  5 

igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

36/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda 2010. 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, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

56/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda 2010. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású  Körjegyzőség 2010. 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,  5 

igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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37/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Körjegyzőség 

2010. 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, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

57/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Körjegyzőség 2010. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az óvodára is el kellett készíteni a 

Minőségirányítási Programot.  

Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt  ismertesse a programot.  

 

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, hogy a közoktatási törvény 85. §-a alapján a 

fenntartóknak az óvodára is el kell készíteni az Önkormányzati Minőségirányítási Programot. 

Az elfogadott program alapján az óvoda 2010. december 31-ig elkészíti saját intézményének 

minőségirányítási programját, melyet a fenntartóknak jóvá kell hagyniuk.  

A program meghatározza az óvodára vonatkozó minőségi célokat, a fenntartói elvárásokkal 

kapcsolatos feladatokat. Meghatározza az irányítási, tervezési, a kapcsolatok koordinációjával 

járó, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatokat. Véleményezni nem kellett.  

Fejezetenként ismertette a programot, kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, 

észrevételük van tegyék meg.  

 

Hárshegyi József    elmondta, hogy a program  az elveket vázolja fel, a hatályos 

jogszabályok alapján kell elkészíteni. Nagy figyelmet fordít az esélyegyenlőség biztosítására, 

a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek képességfejlesztésére. 

Javasolta a program elfogadását.  

 

Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi: 
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38/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete „Monostorapáti-Hegyesd 

Önkormányzatok Közös Fenntartású Óvoda 

működésének Minőségirányítási Programját 

(2010-2015.)”   e l f o g a d j a .  

 

/Minőségirányítási program a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

58/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete „Monostorapáti-Hegyesd 

Önkormányzatok Közös Fenntartású Óvoda 

működésének Minőségirányítási Programját 

(2010-2015.)”   e l f o g a d j a .  

 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az Óvoda Intézkedési terve a 

Minőségirányítási Program gyakorlati végrehajtását, az ebből eredő konkrét feladatokat 

tartalmazza.  

Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt tájékoztassa a képviselőket. 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a feladat-ellátási, működtetési és fejlesztési terv 

– Intézkedési Terv – elkészítésének kötelezettségét szintén a közoktatási törvény írja elő a 

fenntartó önkormányzatok számára. Felépítése alapján egy helyzetelemzés, a fenntartó 

önkormányzatok településeinek bemutatása, demográfiai adatokkal, a várható óvodai 

létszámmal. A Terv célja: felmérni a hosszú távú óvoda-fenntartás alapfeltételeit, 

meghatározni a két település kötelező, illetve nem kötelező közoktatási feladat ellátásának 

formáját, módját, a fejlesztési lehetőségeket, azok anyagi forrásait. 

Az Intézkedési tervet az óvodai Szülői Munkaközösség véleményezte, elfogadásra javasolta. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke szintén támogatta a terv 

elfogadását, mivel az abban megfogalmazottak a megyei fejlesztési terv célkitűzéseivel 

összhangban állnak.  

  

Hárshegyi József   polgármester  javasolta az Intézkedési Terv elfogadását. 

 

Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 
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39/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete  „Monostorapáti-Hegyesd 

Önkormányzatok Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda feladat ellátási, működtetési és 

fejlesztési tervét /Intézkedési Terv/”  elfogadja.  

 

/Intézkedési Terv a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

59/2010. /IX. 8./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  „Monostorapáti-Hegyesd 

Önkormányzatok Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda feladat ellátási, működtetési és 

fejlesztési tervét /Intézkedési Terv/”  elfogadja.  

 

 

4. Napirend 

 

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta, hogy  az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának kiadásáról szóló  2009-ben módosított 137/1996. (VII. 28.) 

Kormányrendelet  alapján az óvodának a jogszabályban foglaltaknak megfelelően felül kell 

vizsgálnia nevelési programját. A program elkészítése során figyelembe vették az 

Önkormányzat 2010. évi  Intézkedési tervében foglaltakat, a már kialakult szokásaikra, 

értékeikre építve állították össze. A módosított Program jellemzője a kompetencia alapú 

nevelés, a környezettudatos magatartás és anyanyelvi nevelés erősítése. A Nevelési Program 

módosításával egyetértett a Nevelőtestület, Szülők Közössége, valamint a Kisebbségi 

Önkormányzat. A felkért szakértő szintén elfogadásra javasolta.  

Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt. 

 

Hárshegyi József   polgármester javasolta az Óvodai  Nevelési Program elfogadását. 

 

Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

40/2010. /IX. 8./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd Község  Önkormányzata 

Képviselő-testülete a  Közös Fenntartású 
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Napközi-otthonos Óvoda „Kisdedóvó” 

Helyi Óvodai Nevelési Programját”  
elfogadja.  

 

/Nevelési Program a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

60/2010. /IX. 8./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Község  Önkormányzata 

Képviselő-testülete a  Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda „Kisdedóvó” 

Helyi Óvodai Nevelési Programját”  
elfogadja.  

 

Polgár László   képviselő elmondta, - már többször is jelezte - hogy a Dózsa utcában 

megsüllyedt, és töredezett az aszfalt, mi lesz a sorsa.  

Hárshegyi József    tájékoztatta a képviselőket, hogy a kivitelezővel végig járták az utcákat, 

olyan megállapodásra jutottak, amennyiben az időjárás megfelelő lesz, szeptember 15-20. 

körül elvégzik a felületkezelési munkákat. Amennyiben az időjárás nem engedi jövő év 

májusra halasztják a munkát. Véleménye szerint ez jobb lenne. Minden utcát megnéztek, a 

kivitelező tudomásul vette az elmúlt ülésen hozott határozatban foglaltakat. Az Önkormányzat 

nincs kapcsolatban a kivitelezővel, az utak javításával kapcsolatos problémákat a PIU-nak 

kell jelezni, amit folyamatosan meg is tettünk, mivel a munkát a PIU rendeli meg. 

 

Polgár László   szerint jobb ha elhúzódik a javítás tavaszra,  a foltokban ott maradt aszfalt 

talál a télen fel jön és az új réteget már úgy lehet ráhúzni. 

 

Egyed Péter    megkérdezte a csatornafedelek javítását mikor végzik el. A Zrínyi utcában 

mindegyiket be kell állítani még az út javítása előtt. 

 

Szipőcs Csaba    megkérdezte  milyen felületkezelés lesz? 

 

Hárshegyi József     elmondta, hogy  csatornafedelek javítása is megtörténik, a felületkezelés 

pedig remélhetőleg jobb lesz mint az előző, ehhez a kivitelező cég új gépeket fog hozni.  

Mivel több hozzászólás nem volt,  megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.20 

órakor bezárta.  

 

kmf.  

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 


