
Önkormányzati Képviselő-testület   Önkormányzati Képviselő-testület 

8296 Monostorapáti     8296  H e g y e s d 

 

 

Száma: 155-8/2010.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint  Hegyesd  

község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2010. december 1-én /szerdán/ 

20.50 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Közösségi Ház-Teleház Taliándörögd 

 

Jelen vannak:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József   polgármester 

   Gulyás Erzsébet   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Wind József   képviselő 

       

   Hegyesd  község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné   képviselő 

   Kovács Krisztián  képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Somogyi Józsefné  képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea költségv. főea. 

   Varga Lajosné   óvoda gazd. vezetője 

    

Jegyzőkönyvvezető:  Bati Istvánné     

 

 

Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy  mindkét 

Képviselő-testület továbbra is határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-

testületének mind a 7 tagja,  valamint Hegyesd község Képviselő-testületének   5  tagjából 4 

fő továbbra is jelen van, így az ülést megnyitotta.  
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Javasolta  a képviselőknek, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok közé 

vegyék fel  - az óvodavezető kérésére  - az Óvoda Minőségirányítási Programjának 

elfogadását.   

A  fenti kiegészítéssel javasolta a napirend elfogadását.  

 

Képviselő-testületek határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :   1./  Monostorapáti Közös Fenntartású  Napközi-otthonos Óvoda  

2010. évi költségvetésének III. n. évi  gazdálkodásáról beszámoló . 

 

Előadó:   Sztrik Emilné 

                óvodavezető 

 

2./ Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének III. n. évi               

gazdálkodásáról   beszámoló . 

 

Előadó:   Takács Lászlóné 

                körjegyző 

   

 

3./  Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda   

 2011. évi költségvetési koncepciója.  

 

 Előadó:  Sztrik Emilné 

 óvodavezető 

 

4./  Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepciója.  

 

 Előadó:  Takács Lászlóné 

          körjegyző 

 

5./  Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

 Minőségirányítási Programjának elfogadása.  

 

 Előadó:  Sztrik Emilné 

         óvodavezető 

 

 

1. Napirend 

 

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

óvoda 2010. III. n. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. 

Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a beszámolóval  kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Sztrik Emilné  óvodavezető elmondta, hogy az írásos beszámoló részletesen tartalmazza a 

kiadásokat, bevételeket.  Mindenhol próbálnak takarékosan gazdálkodni, a pályázati 

lehetőségeket kihasználják. A beszámolóban még nem szerepeltették, mivel most kapták az 

értesítést, hogy 100.000,-Ft-ot nyertek képességfejlesztő eszközök vásárlására. Udvari 
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játékokra nyertek 90.000,-Ft-ot, ezen összegekkel emelkedni fog a költségvetés bevételi, 

illetve kiadási oldala.   Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük van a beszámolóval 

kapcsolatban tegyék fel.  

 

Wind József   képviselő megkérdezte  ezek az összegek már szerepelnek –e a szeptember 15-

i  költségvetési rendelet módosításban.  

 

Krunikkerné Török Andrea   elmondta, ezeket a tételeket még nem építették be a 

költségvetési rendeletmódosításban, a december 14-i képviselő-testületi ülés napirendjében 

szerepel.  

 

Gulyás Erzsébet   alpolgármester kérte, hogy egy kicsit részletesebben készítsék el a 

beszámolót, pl.  lehessen látni mennyi a bérköltség, a csicsói fuvarköltség. Több információt 

szeretne, a jelenlegi anyaggal számszaki problémája volt, melyre telefonon választ kapott. Ha 

részletesebb lenne a beszámoló jobban át lehetne látni a dolgokat.  A számok nagyságrendjét 

nem kérdőjelezi meg, feltételezi, hogy minden kifizetés jogos, a belső tartalomban sem 

kételkedik, csak részletesebben szeretné látni a gazdálkodást. 

 

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta a költségvetési koncepciót már részletesebben készítik 

el képviselői kérésre. Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban is részletesebb kimutatást 

kérnek, legközelebb úgy fogják elkészíteni. A csicsói fuvarköltség egy tovább számlázott 

szállítási költség, csak átfut az óvoda költségvetésén.  

 

Wind József   megkérdezte a 730.000,-Ft-os szállítási költség minden napra vonatkozik? 

 

Sztrik Emilné   elmondta csak azokra a napokra amikor étkezők vannak.  Sok esetben 

szombat, vasárnap is kell szállítani.  

 

Fekete Róbertné   képviselő megkérdezte kötelező feladata –e az óvodának a gyerekek 

ágyneműjének a mosása.  

 

Sztrik Emilné   elmondta, hogy jogszabály rendelkezik arról, hogy az ágyneműt nem a 

szülőnek kell hozni, hanem az óvodának kell biztosítani. Rendelkezésre áll megfelelő számú 

ágynemű, melyet próbálnak folyamatosan pótolni.  

 

Hárshegyi József   polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az óvoda III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.  

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

98/2010. /XII. 1./ 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. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 
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Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, egyhangúlag,  4 

igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

65/2010. /XII. 1./ 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. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.  Megkérdezte Takács 

Lászlóné körjegyzőt, a beszámolóval kapcsolatban van –e szóbeli kiegészítése.  

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs, amennyiben a 

képviselőknek van kérdésük tegyék fel.  

 

Képviselő-testület részéről hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Hárshegyi József 

polgármester javasolta a  Körjegyzőség 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, 

egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

 

99/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010. III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, egyhangúlag,  4 

igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

66/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Körjegyzőség 2010. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  



5 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az Óvoda 2011. évi költségvetési 

koncepciójára vonatkozó előterjesztést minden képviselő írásban megkapta.  

Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt amennyiben a koncepcióval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van,  tegye meg.  

 

Sztrik Emilné   elmondta, hogy a 2010. évi várható bevételeknél az épület bérbeadásból 

származó bevétel 200.000,-Ft volt a koncepcióban szereplő 2.000,-Ft-tal szemben, így a 

várható saját bevétel december 31-én  24.030 eFt. A koncepcióban tervezett  2011. évi  saját 

bevételek, illetve kiadások összege csökkeni fog a háromszori étkezés megszüntetése miatt, 

melyről most döntöttek a képviselő-testületek.  Ezzel a módosítással 45.287 eFt-ra módosul a 

költségvetési koncepció költségvetési főösszege. Január 1-től 5 %-kal emelkednek a térítési 

díjak, ezzel már számoltak a koncepcióban.  

 

Egyed Péter   képviselő megkérdezte  megemelték –e mindegyik ebéd árát ? 

 

Sztrik Emilné   elmondta  egységesen, minden étkezés térítési díja emelkedett. 

Taliándörögdön étkező gyerekeknek nyújtott étkezés is ugyanennyivel emelkedett, egyforma 

árat fizetnek az ott, illetve itt étkező gyerekek.  

 

Hárshegyi József   polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az óvoda 

költségvetési koncepcióját 45.287 eFt. végösszeggel elfogadni.  

 

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

100/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi 

költségvetési koncepcióját  45.287 eFt-tal  

elfogadja. 

 

/Költségvetési koncepció a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd község képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

67/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda 2011. évi költségvetési 

koncepcióját  45.287 eFt-tal  elfogadja. 
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4. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési 

koncepcióját minden képviselő írásban megkapta.  

Megkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta a költségvetési koncepció tervezett összege az idei 

évihez viszonyítva csökken, a  2010. évi választásokra kapott plusz juttatások miatt. A 

nyomtatványok beszerzésére is jobb ajánlatot kaptunk, itt is tudtuk csökkenteni a kiadásokat.  

Kérte a képviselőket  amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester javasolta a 

Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.  

 

Kérte elsőször Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

101/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. 

évi költségvetési koncepcióját 28.197 

eFt-tal elfogadja. 

 

/költségvetési koncepció a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd  község képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

68/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

 Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. 

évi költségvetési koncepcióját 28.197 

eFt-tal elfogadja. 

 

5. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt ismertesse a 

képviselőkkel az intézmény Minőségirányítási Programját.  

 

Sztrik Emilné   elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévő Intézményi Minőségirányítási 

Program 2004-ben készült, a törvényi változások szükségessé tették annak felülvizsgálatát. 
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Az Önkormányzati Minőségirányítási Program elvárásainak megfelelően készítették el saját 

Minőségirányítási Programjukat.  

Részletesen ismertette a program főbb tartalmi fejezeteit.   

A Minőségirányítási Program tartalmi, formai és eljárásjogi szempontból megfelel a törvényi 

előírásoknak, követelményeknek. Tartalmazza az intézmény működésének hosszútávra szóló 

elveit és a megvalósítást szolgáló elképzeléseket. Tartalmazza az elfogadásról szóló 

egyetértéseket. Az óvoda nevelőtestülete, a Szülők Közössége, a védőnő, valamint a 

közoktatási szakértő  elfogadásra javasolta.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a programmal kapcsolatban kérdésük, észrevételük van 

tegyék meg.  

 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester javasolta a 

Minőségirányítási Program elfogadását.  

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

102/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda Minőségirányítási 

Programját  elfogadja.  

 

/Minőségirányítási Program a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd  község képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

69/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda Minőségirányítási Programját  

elfogadja.  

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 21.10 órakor 

bezárta.  

 

kmf.  

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 


