Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.

Száma: 302-7/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. április 17-én /szerdán/ 19.00 órai kezdettel megtartott
együttes üléséről.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Nagy Péterné
Kandikó Ferencné
Nemoda István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
külsős alpolgármester

Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete
Márvány Gyuláné
Orsós János
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester, CKÖ elnöke
képviselő

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Tóth Attila
képviselő
Szabó István
képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Molnár Lászlóné

jegyző
költségvetési főelőadó

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Márvány Gyuláné
Marton Istvánné
Takács Lászlóné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
polgármester
jegyző

Márvány Gyuláné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a
két Képviselő-testület határozatképes, hisz Kapolcs község Képviselő-testületének 5 tagjából

2
3 fő, Vigántpetend község Képviselő-testületének mind az 5 tagja jelen van, így az ülést
megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását.
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./ Közös Fenntartású Óvoda 2012. évi költségvetésének
zárszámadása.
Előadó:

Modoriné Kurucz Veronika
helyettes óvodavezető

2./ Közös Fenntartású Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előadó:

Modoriné Kurucz Veronika
helyettes óvodavezető

1. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, a 2012. évi költségvetés fő összege az előző
évekhez hasonlóan 10 millió forint körül alakult. A kiadások szakfeladatonként tartalmazzák
az előirányzott és a teljesített kiadások alakulását.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Marton Istvánné polgármester elmondta, Vigántpetend község 2 millió forinttal járult
hozzá az óvoda fenntartásához, amit a jövőben már nem tudnak biztosítani, ezért is döntöttek
az óvoda bezárása mellett. A bejáró gyerekek utáni támogatás is a vigántpetendi gyerekek
után járt.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Márvány Gyuláné polgármester szerint nem volt más választása a képviselő-testületeknek,
hisz a gyereklétszám folyamatosan csökkent, a szülők más településre vitték a gyerekeket
óvodába.
Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az óvoda 2012. évi költségvetésének
zárszámadását elfogadni.
Kérte először Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
35/2013. (IV. 17.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2012. évi
költségvetésének
gazdálkodásáról
szóló
zárszámadást elfogadja.

3
Utasítja a
jegyzőt, hogy az intézmény
zárszámadását Kapolcs Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: azonnal
Márvány Gyuláné polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
24/2013. (IV. 17.) Ökt. számú

határozatot
Vigántptend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2012. évi
költségvetésének
gazdálkodásáról
szóló
zárszámadást elfogadja.
Utasítja a
jegyzőt, hogy az intézmény
zárszámadását Kapolcs Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének zárszámadásába építse be.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: azonnal
2. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, az óvoda 2014. évi költségvetési koncepcióját a
2013. évi költségvetési számok alapján állították össze. A rendelkezésre álló végösszeg közel
2 millió forinttal kevesebb, mint az előző évben, ebből is látszik, hogy az óvoda fenntartása
nem biztosított. Az erre vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük van a koncepcióval kapcsolatban
jelezzék.
Takács Lászlóné
jegyző elmondta, az óvodát fenntartó két önkormányzat meghozta
szándéknyilatkozatát az óvoda bezárására vonatkozóan. A májusi végleges döntést
megelőzően a szükséges egyeztetéseket el kell végezni. Az óvoda augusztus 31-el szűnik
meg, szeptember 1-től a gyerekek már a szülők által választott óvodába fognak járni.
Tudomása szerint a Monostorapáti óvodába 7 gyereket írattak be, a vigántpetendi gyerekek
pedig Nagyvázsonyba fognak óvodába menni.
A költségvetési koncepciót, mivel a megszüntetésre vonatkozó döntés még nem született meg,
el kell fogadni.
Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a kiegészítést, mivel több hozzászólás nem
volt, javasolta a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását.
Kérte először Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.

4
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
36/2013. (IV. 17.) Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2014. évi
költségvetési koncepcióját
8.400 eFt-tal
elfogadja.

/Költségvetési koncepció a jkv. mellékletét képezi/
Márvány Gyuláné polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
25/2013. (IV. 17.) Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2014. évi
költségvetési koncepcióját
8.400 eFt-tal
elfogadja.

Márvány Gyuláné
órakor bezárta.

polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.20

Kmf.

Márvány Gyuláné
polgármester

Marton Istvánné
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

