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Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint Hegyesd
község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2011. január 26-án /szerdán/
19.15 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Az ülés helye:

Kultúrház Hegyesd

Jelen vannak:

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Polgár László
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségv. főea.
Varga Lajosné
Napköziotthonos Óvoda gazd. vez.
Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

Stark Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét
képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének mind a 7
tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének mind az 5 tagja jelen van, így az ülést
megnyitotta.
Ismertette a napirendet, kérte a képviselőket fogadják el.
Egyed Péter képviselő javasolta a napirendi pontokat Vegyes ügyekkel kiegészíteni.
Képviselő-testületek a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
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Napirendet: 1./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi
költségvetésének elfogadása.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
2./ Monostorapáti Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
3./ Vegyes ügyek.
Előadó: Stark Sándor
polgármester

1. Napirend
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napközi-otthonos óvoda
2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a tervezettel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Sztrik Emilné
óvodavezető elmondta, hogy a költségvetési koncepcióhoz viszonyítva
csökkent az önkormányzati hozzájárulás összege. Növekedett a társulási normatíva 469 eFtal, valamint kikerült a költségvetésből a tovább számlázott szolgáltatás összege. Ezekkel a
módosításokkal 44.791 eFt-ra csökkent az óvoda költségvetése. A módosítás alapján
Hegyesdnek 21 eFt-tal, Monostorapátinak 944 eFt-tal kevesebbet kell fizetni az óvoda
működéséhez. Az alapilletmény esetében történt emelkedés, mivel a minimálbér emelkedett.
Az Óvodai Szülői Munkaközösség, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
véleményezte a költségvetést, javasolta annak elfogadását.
Egyed Péter
anyagban.

képviselő

megkérdezte a módosítások már szerepelnek –e a kiküldött

Sztrik Emilné
elmondta, az előterjesztés már a módosított adatokkal ment ki, az
önkormányzati hozzájárulás már a csökkentett összeget tartalmazza.
Stark Sándor polgármester mivel több hozzászólás nem volt javasolta az óvoda
költségvetését az írásos előterjesztés alapján elfogadni.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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2/2011. /I. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Napközi-otthonos
Óvoda
2011.
évi
költségvetését
44.791 eFt-ban
állapítja meg.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
Stark Sándor
szavazni.

polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
2/2010. /I. 26./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetését
44.791 eFt-ban
állapítja meg.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
2. Napirend
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség költségvetésére vonatkozó
írásos előterjesztést szintén megkapták a képviselők.
Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
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Takács Lászlóné
körjegyző elmondta a koncepcióhoz képest nem történt változás,
ugyanazok a tételek, illetve összegek szerepelnek a költségvetésben. A költségvetés tervezett
összege 28.197 eFt. Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék
meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Stark Sándor polgármester javasolta a
körjegyzőség költségvetését elfogadni.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
3/2011. /I. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi
költségvetését
28.197 eFt-ban
állapítja meg.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
Stark Sándor
szavazni.

polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
3/2011. /I. 26./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Körjegyzőség 2011. évi
költségvetését
28.197 eFt-ban
állapítja meg.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény
költségvetését Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésébe építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
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3. Napirend
Egyed Péter képviselő elmondta, az iskola költségvetésével kapcsolatban kialakult helyzet
tisztázása érdekében kérte a napirend tárgyalását. Véleménye szerint teljesen mindegy mit
mond, vagy ír le a szakértő, az csak javaslatként jelentkezik, a konkrét döntés az
önkormányzatok kezében van. A Monostorapáti fórumon megjelenő, iskolával kapcsolatos
bejegyzések közül az egyik teljesen félreérthető. Tőle is megkérdezték miért nem küldenek el
2 pedagógust az iskolából, hisz az 5 millió forint megtakarítást jelentene. Tisztázni kellene ezt
a félreértést. Az iskolát 5 település tartja fenn, a költségeket közösen fizetik, ha megtakarítás
jelentkezik, az mind az öt községnek csökkenti a kiadásait nem csak Monostorapátinak.
Taliándörögdön mindegy, hogy mennyi pedagógus van, az a Monostorapáti önkormányzat
költségvetését nem érinti. Ezt a tagintézmény Taliándörögd, Kapolcs és Vigántpetend
községek működtetik, ha pedagógust akarnak elküldeni, arról nekik kell dönteni. A másik főt
a felső tagozatból lehetne elküldeni, annak költségeit pedig az öt település fizeti tanuló
arányosan, tehát csak a ránk eső részt lehetne megtakarítani, nem a blogba szereplő teljes
összeget. Nem az elvvel van a problémája, valóban meg kell vizsgálni hogyan lehetne
spórolni, de szerinte csak a tényeket szabadna leírni, a jelenlegi bejegyzés félrevezető. Az
sem egyértelmű a bejegyzésben, hogy kinek kell csökkenteni a hitelállományt. Felelős
képviselőként nem szabadna így nyilatkozni.
Wind József képviselő elmondta a vita a költségvetésben szereplő 17 millió forintos hiány
miatt alakult ki.
Jelenleg egyensúlytalanság van a költségvetésben,
a kiadások
csökkentéséhez a képviselőknek javaslatot kellene tenniük. Részéről ez a felvetés egy kiadás
csökkentő javaslat volt, soha nem mondta azt, hogy ez csak Monostorapáti költségvetését
csökkenti. Sajnálatosnak tartja, hogy ötleteket senki nem mond a költségek csökkentésére.
Már többször kérte az iskolaigazgatótól az óra kimutatást, melyből meg lehetne állapítani,
hogy a pedagógusok mindegyike teljesíti –e a kötelező óraszámát, de még mindig nem kapta
meg. Úgy gondolja képviselőként joga van ahhoz, hogy megismerje a tényeket, azok
ismeretében lehet csak felelősen dönteni. Amennyiben nem változtatnak a jelenlegi gazdasági
helyzeten működésképtelenné válik az önkormányzat. Ezt pedig csak kiadáscsökkentéssel
lehet elérni.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató elmondta a pedagógusok órateljesítéséről szóló kimutatás
tanügyi dokumentum, ezért azt írásban nem adhatja ki, de személyesen bármikor
megtekintheti az iskolában. Jelenleg felsős pedagógussal oldják meg az alsó tagozatban a
második napközis csoportot, mivel csak egy fős napközis van Monostorapátiban. Ha
elküldenének a felső tagozatból egy főt, az alsóban kellene plusz egy főt alkalmazni a másik
csoporthoz.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint az infón megjelenő bejegyzések hangulatot keltenek,
pánikot, békétlenséget okoznak. Őt is megkereste több szülő és megkérdezték valóban el lesz
–e adva az alsó iskola, mert ezt olvasták a honlapon. A honlap stílusa békétlenséget szül, az
egyszerű ember nincs képbe, nem ismeri a részleteket, és úgy gondolja amit Wind József leír,
az úgy igaz, csak Ő mond igazat. Most is az a véleménye, hogy az oktatás színvonalát tartani
kell, ennyi pedagógusra szükség van. Bevételi forrásra kellene törekedni, vállalkozásoknak
helyet adni, idecsalogatni befektetőket, élénkebb gazdasági életre lenne szükség. Ebbe az
irányba kell elmozdulni. A hitelkeretet valóban csökkenteni kell, ebben véleménye szerint
mindenki egyetért. A falunak az a jó, ha a lakosok megbíznak a képviselőkben, ezek a
bejegyzések ezt a bizalmat rombolják, képviselő társai tekintélyét ássák alá.
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Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az alsó iskola épületét nem lehet értékesíteni,
mivel a Veszprémi Érsekség részére elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve. Az
önkormányzat csak oktatási célra kaphatta meg az ingatlant.
Wind József szerint amíg nincs bevételi forrás, addig a kiadásokat kell csökkenteni. Nem
hangulatot akar kelteni a bejegyzéseivel, csak tájékoztatni kívánja a lakosságot. Amit nem lát
tisztán annak utána jár. Ugyanígy járt el a szennyvíz, illetve vízdíj ügyében is. Minden olyan
dolgot felül kell vizsgálni, amit nem lehet érteni. A szennyvíztelep RHD ügye erre a példa,
amit az előző testületi üléseken már felvetett hiányosságként, most megpróbálja rendbe tenni
a dolgokat. A lakossággal többet fizettettek ki mint kellett volna üzemeltetési költségként,
ahhoz, hogy ezt korrigálni lehessen rendelet módosításra van szükség.
Gulyás Erszébet szerint az iskola ügyére pontot kell tenni. Így is különbség van a városi és
falusi iskolák között, ezen már tovább rontani nem szabad. Erdőt, eladni sem ésszerű, hisz az
önkormányzati intézmények tűzifa szükséglete ezzel megoldott. Bevételi forrást kell szerezni,
fejleszteni az idegenforgalmat, különböző rendezvényekkel idecsalogatni a látogatókat.
Polgár László képviselő egyetértett, Ő már jelezte, hogy szövetkezetüket újra akarják
szervezni, munkahelyeket szeretnének teremteni, gyógynövényt termelni, feldolgozó üzemet
létesíteni. Erre lesznek pályázati támogatások Taliándörögdön az együttes ülésen kérte a
polgármesterek segítségét a tájékoztatásban. Véleménye szerint minden csak akarat kérdése,
ha lassabban is, de célba lehet érni. Még nem kapott megkeresést, hogy valakit is érdekelne ez
a munka.
Sztrik Emilné
képviselő elmondta, hogy két hete volt a Körjegyzőségen egy
idegenforgalommal kapcsolatos tájékoztatás, ahol több ötlet is elhangzott, ezeket
feldolgozzák, megpróbálják hasznosítani az idegenforgalom fejlesztése terén.
Stark Sándor polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők
részvételét, az ülést 20.10 órakor bezárta.

Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Stark Sándor
polgármester

.
Takács Lászlóné
körjegyző

