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Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vigántpetend községek
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 7-én (pénteken) 17.00 órai
kezdettel megtartott rendes nyilvános együttes testületi üléséről
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Marton Istvánné polgármester köszöntette a megjelenteket, a jegyzőt, képviselőket, az
óvoda vezetőjét. Megállapította, hogy Kapolcs község önkormányzata határozatképes, a
megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van.
Vigántpetend község önkormányzata határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 4 fő
jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával
értsenek egyet, azt fogadják el.
Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül egyhangúlag, 3
igen szavazattal, Vigántpetend község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal
nélkül egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadták az alábbi:
NAPIRENDET
1./Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Modoriné Kurucz Veronika helyettes óvodavezető
2./Közös Fenntartású Óvoda fenntartásával, átszervezésével kapcsolatos
feladatok egyeztetése
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester
1./ Napirend
Marton Istvánné polgármester: a képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Az óvoda
vezetőjét kérdezte, hogy van-e valami kiegészíteni valója az anyaggal kapcsolatosan?
Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető: sajnos a tények önmagukért beszélnek, az óvoda
költségvetése nagyon alacsony, ha megnézzük a különböző feladatokra tervezett összegeket,
pl. az áramdíj költsége, ez minimálisra lett tervezve, szinte még egy családi háznál is több.
Úgy gondolta, hogy tovább már nem lehet spórolni a költségeken. A gyerekek a
legfontosabbak, úgy érzi ez a költségvetés már veszélyezteti az óvoda működését.
Molnár Lászlóné főelődó: az állami támogatási rendszer ettől az évtől kezdődően
megváltozott, feladat finanszírozás van. Jelenleg 15 fő az óvodás gyermekek száma, ehhez
kapott az önkormányzat normatívát, az óvoda kihasználtsága 75 %-os, ehhez 7,3 millió
forintot ad az állam. 2012-ben az önkormányzat kérte az adósságrendezést, ettől az évtől
kezdően az önkormányzatok „tiszta lappal indultak”. Működési hitelt nem lehet tervezni a
költségvetés készítésekor. A saját bevételi lehetőségek szűkek, esetleg a helyi adó mértékének
emelésével lehetne többletbevételt elérni. Eddig is a legszűkösebben volt tervezve a
költségvetés, az adható juttatásokban –cafetéria- nem részesültek a dolgozók.
Marton Istvánné polgármester: az óvoda működéséhez 2012-ben Vigántpetend
önkormányzata 2 millió forintot adott, minden megtett azért, hogy az óvoda működjön, de az
idei évben ezt a támogatást már nem tudja biztosítani.
Márvány Gyuláné polgármester: feladatfinanszírozás van ettől az évtől kezdődően, csak
arra lehet fordítani, amire azt az állam adja. Az önkormányzatnak csak a helyi adókból
lehetne bevétele, erre azonban nem lehet alapozni. Az önkormányzat nem tud

többlettámogatást adni a működtetéshez. Az állami támogatás a tavalyi összegnek az 1/3-ad
része.
Molnár Lászlóné főelőadó: az idei évtől az ÖNHIKI lehetősége is megszűnt.
Mohos Attila képviselő: működési hitelt nem lehet felvenni?
Molnár Lászlóné főelőadó: működési hitel felvételére nincs lehetőség, felhalmozási hitelt
igen, ahhoz azonban kormányhivatali engedély szükséges.
Mohos Attila képviselő: ha jól értelmezte, akkor az állami támogatásból áprilisig biztosított a
működtetés, nincs-e arra lehetőség, hogy áprilisig működjön a jelenlegi formában, aztán majd
meglátjuk, lehet, hogy még változik valami a finanszírozásban?
Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető: sajnos a gyerek létszám is folyamatosan
csökkenni fog.
Ács Lászlóné képviselő: fél tanévre nem lehet tervezni
Takács Lászlóné jegyző: az óvodát üzemeltetni kell, ha nincs állami normatíva, akkor az
önkormányzatnak a saját költségén kell fenntartani, mert ez kötelező önkormányzati feladat.
Mohos Attila képviselő: 4 hónapra megvan a támogatásnak a 75 %-a?
Nemoda István külsős alpolgármester: az önkormányzat évek óta kiadja a Művészetek
Völgye rendezvény ideje alatt az óvodát, ennek a bérleti díja jelentene-e valami kedvező
változást? Keret költségvetés még létezik?
Márvány Gyuláné polgármester: még az is kérdés, hogy lesznek-e napok?
Molnár Lászlóné főelőadó: nem tud ilyen költségvetésről, az önkormányzatnak van arra
lehetősége, hogy a most elfogadásra kerülő költségvetést év közben módosítsa.
Marton Istvánné polgármester: kérte a képviselőket, hogy a Közös Fenntartású Óvoda
költségvétésére vonatkozó javaslatot fogadják el a testületek.
További hozzászólás nem volt. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
2/2013. (II. 7.) Ökt. számú határozat
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi
költségvetését 8400 e -Ft-ban állapítja meg, azt a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

Utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény
költségvetését Kapolcs Önkormányzat 2013. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: Azonnal
(költségvetés csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2013. (II. 7.) Ökt. számú határozat
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi
költségvetését 8400 e ,-Ft-ban állapítja meg, azt a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény
költségvetését Kapolcs Önkormányzat 2013. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: Azonnal
(költségvetés csatolva a jegyzőkönyvhöz)
2./ Napirend
Márvány Gyuláné polgármester: az óvoda további finanszírozására jelenleg nincs elég
anyagi fedezet. Az előzetes információk alapján 2017-re az óvodás korú gyermekek száma
Kapolcson 4 főre fog csökkenni. A további működés feltétele, hogy a gyermek létszám
megfelelő legyen. Készült egy tervezet, ami szerint a Monostorapáti óvodához való
csatlakozás lehetősége merült fel, kétféle változat van, tagóvoda, beolvadás. Ha Kapolcson
megmarad az óvoda, és tagóvodaként működik tovább, akkor pénzügyi megtakarítás nem
várható. Ha megszüntetik az óvodát és a gyermekeket átviszik Monostorapáti óvodába, akkor
az önkormányzatnak nem kell hozzájárulni a költségekhez. Monostorapáti ígéretet tett arra,
hogy 1 óvónőt tovább foglalkoztatnak. A taliándörögdi óvoda lehetősége is felmerült, de a
polgármester azóta sem kereste ez ügyben. Úgy tudja, hogy, az óvoda jelenleg maximális
létszámmal működik, illetve az adottságai alapján nincs lehetőség az épület további
bővítésére. A nagyvázsonyi óvodában is érdeklődött, szívesen fogadnák a gyerekeket, Ők is
óvónőt tudnának 1 főt átvenni. Szerinte nagyon sok dolog -iskola, hivatal- Monostorapátihoz
köti a falvakat, az lenne a legésszerűbb megoldás, hogy az óvodások is apátira mennének. Az
önkormányzat hoz egy döntést, de úgyis a szülő dönti el, hogy melyik óvodába íratja be a
gyermekét. Az óvodai szülői munkaközösség és az iskola SZM vezetője is megkereste, de a
javaslataik nem valósíthatók meg. Eddig is volt óvoda Kapolcson, mégsem hozták ide a
szülők a gyereket. Jelenleg 8 vigántpetendi óvodást visznek Nagyvázsonyba, ha ők ide
járnának, akkor megfelelő lenne a létszám az óvoda működtetéséhez.

Marton Istvánné polgármester: egy 2009-ben az óvodavezető által készített kimutatásból
látszik, hogy a gyermek létszám hogyan fog csökkenni, már akkor látszott, hogy az óvoda
működtetésével kapcsolatosan lesznek majd problémák.
Márvány Gyuláné polgármester: az önkormányzatnak kötelező feladata az óvodai nevelés,
ebben a formában az óvoda már nem működtethető, ezért valamit lépni kell.
Marton Istvánné polgármester: a gyerekek létszámához, az utaztatáshoz biztosított az
iskolabusz, illetve a falugondnoki busszal is megoldható a gyerekek utaztatása.
Ács Lászlóné alpolgármester: a gyerekek utaztatása az iskolabusszal megoldható, felesleges
a falugondnoki szolgálattal, hiszen az is felesleges üzemanyag költséget jelente.
Takács Lászlóné jegyző: készült egy tervezet az óvoda további fenntartásával kapcsolatosan,
ebben Monostorapáti szerepel lehetőségként. Az óvodai létszám Monostorapátin jelenleg 55
fő, az óvoda befogadóképessége 60 fő. Beszélt az apáti óvoda vezetőjével és elmondta, hogy a
kapolcsi óvodában lévő gyerekek befogadását biztosítani tudják, mivel ősszel több gyermek
kezdi meg tanulmányait, és nem vesznek fel 3 év alatt gyermeket.
Az önkormányzatoknak már évek óta gondot okoz a kapolcsi óvoda fenntartása, egyik fő
probléma még az elhangzottakon kívül, hogy egyik óvónőnek sincs meg a vezetői képesítése,
nem érti, hogy miért nem szerezte meg valamelyik óvónő. Még egy évig fenntartható lenne
az óvoda tagóvodaként, de a működéssel kapcsolatos anyagi problémák miatt nem célszerű.
A köznevelési törvény szerint oktatási évben nem lehet intézményt átszervezni. Az
átszervezésről, személyi ügyekről majd később kell beszélni, legkésőbb május 31-ig kell a
végső döntést meghozni. Az átszervezést egyeztetni kell a szülőkkel, nevelőtestülettel, roma
nemzetiségi önkormányzattal.
Orsós János képviselő: ha az óvoda Monostorapátira kerül, akkor Kapolcsnak és
Vigántpetendnek hozzá kell-e járulni az óvoda fenntartási költségeihez?
Takács Lászlóné jegyző: a monostorapáti óvoda 100 %-os kihasználtsággal működik,
Kapolcsnak és Vigántpetendnek nem kerül plusz pénzbe.
Ács Lászlóné alpolgármester: a gyerekek utaztatásához majd egy felnőtt kísérő kell
Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető: a Kapocsról átkerülő óvónő nem lesz felesleges?
Takács Lászlóné jegyző: jelenleg Monostorapátin 2 csoport van az óvodában, a
gyereklétszám alapján szükség van még egy óvónőre, 3 csoporthoz viszont kevés a gyerek. A
vezető óvónő szerint egy fő óvónőt átvehetünk, ezt majd a fenntartó önkormányzatok
dönthetik el, hogy melyik óvónő legyen. Személyi kérdésben most nem kell dönteni, most
csak egy szándéknyilatkozatot kell tenni.
Marton Istvánné polgármester: a jegyző asszony két határozat tervezetet készített:
1. a kapolcsi óvoda a monostorapáti óvoda tagóvodájaként működik tovább
2. átszervezéssel 2013. szeptember1-től megszűnik Kapolcson az óvoda és becsatlakozik
a Monostorapáti óvodához

Az óvodavezető egyeztessen a szülőkkel és mondja el, hogy milyen lehetőségek vannak. Ő az
óvoda megszüntetését javasolja.
Márvány Gyuláné polgármester: a szülői értekezletet majd összehívja és tájékoztatást ad,
megkéri a jegyző asszonyt, hogy vegyen részt és a törvényi feltételekkel kapcsolatosan
segítsen. Ő is az óvoda megszüntetésével ért egyet, és javasolta a szándéknyilatkozatot
fogadják el. Más hozzászólás nem volt.
Kérte a képviselő-testületeket a szavazásra. Ezt követően Kapolcs község Önkormányzata
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
3/2013. (II.7.) Ökt. számú határozat
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
alábbi szándéknyilatkozatot teszi:
Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 84.§-a alapján a Kapolcsi Közös
Fenntartású Óvodát 2013. augusztus 31-ei hatállyal
megszünteti,
figyelembe
véve
a
csökkenő
gyereklétszámra,
valamint
a
költségvetési
finanszírozásra, képesítési feltételek hiányára.
Óvodai feladatokat 2013. szeptember 1-től a
Monostorapáti Közös Fenntartású Óvodával kívánja
ellátni.
Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
megszüntetéssel kapcsolatos egyeztetéseket folytassa
le, szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Márvány Gyuláné
gesztor önkormányzat polgármestere.
Határidő: 2013. május 10.

Márvány Gyuláné polgármester kérte a Vigántpetendi Képviselő-testületet is a szavazásra.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
3/2013. (II.7.) Ökt. számú határozat

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete alábbi szándéknyilatkozatot teszi:
Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 84.§-a alapján a Kapolcsi Közös
Fenntartású Óvodát 2013. augusztus 31-ei hatállyal
megszünteti,
figyelembe
véve
a
csökkenő
gyereklétszámra,
valamint
a
költségvetési
finanszírozásra, képesítési feltételek hiányára.

Óvodai feladatokat 2013. szeptember 1-től a
Monostorapáti Közös Fenntartású Óvodával kívánja
ellátni.
Képviselő-testülete utasítja a gesztor önkormányzat
polgármesterét, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos
egyeztetéseket folytassa le, szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Márvány Gyuláné
gesztor önkormányzat polgármestere.
Határidő: 2013. május 10.

Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülést 17 óra 40
perckor bezárta.
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