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Száma: 332-3/2012.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint  Hegyesd  

község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2012. február 1-én /szerdán/ 

19.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Kultúrház Hegyesd, Petőfi u. 21.  

 

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Gulyás Erzsébet   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

   Sztrik Emilné   képviselő /óvodavezető/ 

    

   Távolmaradását előzetesen  nem jelentette be:  

 

   Polgár László   képviselő 

   Wind József   képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

   Kiss János    CKÖ elnöke 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné    képviselő 

Kovács Krisztián  képviselő 

Somogyi Józsefné   képviselő 

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Takács Lászlóné   körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:     Bati Istvánné 
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Stark Sándor  polgármester megállapította, hogy mindkét képviselő-testület határozatképes, 

hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7 tagjából 5 fő,  Hegyesd község 

Képviselő-testületének mind az 5 tagja jelen van, így az ülést megnyitotta. 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül,  egyhangúlag, 

elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :    1./   Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda  2012. évi 

költségvetésének elfogadása.  

              Előadó:     Sztrik Emilné  

                      óvodavezető 

 

1. Napirend 

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású  Napközi-otthonos óvoda 

2012. 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 az óvodások száma jelenleg 53 fő, ami után 

normatívát kaptak, ez előreláthatólag növekedni fog a tanév végéig. A koncepcióhoz képest 

annyi változás volt, hogy az ágynemű mosást kivették a költségek közül, valamint a 

minimálbér emelkedése miatt nőtt a személyi kiadás.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban, kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Stark Sándor polgármester javasolta az óvoda 

költségvetésének elfogadását. Ismertette a határozati javaslatot.  

Kérte először Monostorapáti község  Képviselő-testületét szavazni. 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

6/2012. /II. 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 2012. évi 

költségvetését 

   48.832 eFt-ban 

állapítja meg.  

Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetését Monostorapáti 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe építse 

be.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

      Határidő:  2012. február 5. 
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Stark Sándor   polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

4/2012. /II. 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 2012. évi költségvetését 

   48.832 eFt-ban 

állapítja meg.  

Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét, 

hogy az intézmény költségvetését Monostorapáti 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe építse 

be.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

      Határidő:  2012. február 5. 

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.15 órakor 

bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

. 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

 

 

 


