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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2013. április  17-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott 

együttes üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő /iskolaigazgató/ 

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Wind József   képviselő 

   Tanácskozási joggal meghívott: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

          

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Kovács Krisztián    képviselő 

   Távolmaradását előzetes bejelentette: 

Somogyi Józsefné  képviselő 

Fekete Róbertné   képviselő 

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

   Kajdi István   polgármester 

   Berki Sándor   képviselő 

   Inhoff Zoltán   képviselő 
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   Távolmaradását előzetesen bejelentette  

   Mohos József   alpolgármester 

   Mohos Béláné   képviselő 

        

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Márvány Gyuláné  polgármester 

   Orsós János   alpolgármester, CKÖ elnöke 

   Mohos Attila   képviselő 

   Távolmaradását előzetes bejelentette:  

   Tóth Attila   képviselő 

   Szabó István   képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívott: 

   Nagy Lajos    Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke

       

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Marton Istvánné   polgármester 

   Ács Lászlóné    alpolgármester 

   Farkas Károly    képviselő 

   Nagy Péterné    képviselő 

    Kandikó Ferencné   képviselő 

   Nemoda István   külsős alpolgármester 

       

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Kajdi István   polgármester 

     Márvány Gyuláné  polgármester 

     Marton Istvánné  polgármester 

     Takács Lászlóné  jegyző 

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 

 

Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének   mind a 

7 tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének  5 tagjából 3 fő,   Taliándörögd község 

Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének  5 tagjából 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:  

N a p i r e n d e t:     1./  „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi 

        költségvetésének zárszámadása.  

 

        Előadó:     Szipőcs Csaba 

     iskola igazgató 
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1. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az általános iskola 2012. évre vonatkozó 

költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadást a képviselők írásban 

megkapták.  

Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben a kiküldött anyaggal kapcsolatban 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

 

Szipőcs Csaba   köszöntötte a megjelenteket.  Elmondta, hogy az iskola eredeti költségvetési 

előirányzata 94.836 eFt-ról 102.361 eFt-ra változott. A beszámoló részletesen tartalmazza a 

tervezett előirányzatokat és a ténylegesen felhasznált összegeket mind a személyi, mind a 

dologi kiadásokra vonatkozóan.  

Az előirányzat változás sikeres pályázatoknak köszönhető. A nem tervezett bevételek címzett 

és céltámogatások, -  bérkompenzáció, iskolagyümölcs program, Monostori iskolák 

találkozójára pótelőirányzat, TÁMOP pályázat, közhasznú munkavégzéshez támogatás -   

illetve pályázati források voltak.  A bevétel növekedés a kiadási oldalon is jelentkezik, ezeket 

a bevételeket csak a meghatározott  célra lehetett felhasználni. A december 31-én 50 eFt 

pénzmaradvány maradt. A számlát meg kellett szüntetni, ez a pénzmaradvány visszakerült a 

gesztor önkormányzat számlájára. Voltak áthúzódó számlák, melyek csak az év elején 

jelentkeztek, ezeket szintén a gesztor önkormányzat egyenlítette ki. 2013. január 1-től már a 

tapolcai tankerület fizeti a rezsi számlákat.  Igyekeztek az elmúlt évben  takarékosan 

gazdálkodni, az alsó iskola felújítására is tudtak valamennyit fordítani. Szükség lenne egy 

nagyobb felújításra, de azt csak pályázati támogatással lehetne megvalósítani. A tanulói 

létszám emelkedett, 20 fő körüli osztálylétszámmal dolgoznak. Váratóan szeptemberben 200 

fő fölé emelkedik a tanulók létszáma, ami azt jelenti, hogy Tapolca után a legnagyobb 

létszámmal működő iskola lesz. Taliándörögdi alsó tagozatban is  tartani kellene a létszámot, 

hisz 14 főnél kevesebb tanuló nem lehet. Kérte a képviselőket beszéljenek a szülőkkel, ne 

vigyék el a gyereket másik iskolába, hisz csak akkor maradhat meg az iskola, ha az elvárt 

tanulói létszám meg van.   

Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a kiegészítést. Felkérte Nagy Lajost az 

Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnökét tájékoztassa a képviselőket a bizottság 

döntéséről.  

Nagy Lajos   bizottsági elnök elmondta, bizottsági ülésen tájékoztatást kaptak az iskola 

fenntartóváltásával kapcsolatban.  Az önkormányzati rendszer kezdetétől, 23 éven keresztül 

tartoztak az iskolák önkormányzati fenntartás alá. Ez az időszak nagyon mozgalmas volt, 

nagyon sok változás történt. A legfontosabb változás, és a legnehezebb döntés az iskolák 

összevonása volt, ami szerinte jó döntés volt a képviselő-testületek részéről, hisz így 

megmaradhatott az iskola.  Nagyon szeretné ha továbbra is megmaradna az iskola, illetve a 

taliándörögdi tagintézmény is.  

A 2012. évi költségvetési beszámolóból részletes tájékoztatást kaptak az iskola múlt évi 

gazdálkodásáról. Az eredeti előirányzat 8 millió forinttal nőtt, a rendelkezésre álló 

bevételekből igyekeztek jól gazdálkodni. A szakfeladatonkénti előirányzatokat nem lépték túl, 

kisebb felújítások is történtek. Az áthúzódó számlákat reméli már az új fenntartó, az állam 

fizeti ki és nem az önkormányzatoknak kell ezt biztosítani. Bízik abban, hogy az iskola a 

jövőben is tud gazdálkodni, annak ellenére, hogy költségvetéssel nem rendelkezik.  

Megköszönte az  iskola  dolgozóinak, a pedagógusoknak eddig végzett munkáját, mellyel az 

itt élő gyerekek érdekeit szolgálták.  A bizottság javasolta a zárszámadás elfogadását, 
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melynek elfogadásával  az önkormányzatok hivatalos kapcsolata az iskolával megszűnik. 

Megköszönte a bizottsági tagok munkáját.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, 2013. december 31. nappal a villany, illetve 

gázórák leolvasásra kerültek. A január 1. után beérkező számlákat Monostorapáti 

önkormányzat, mint gesztor önkormányzat kifizette. Minden megtettek annak érdekében, 

hogy a fenntartóváltást ne érezzék meg sem a szülők, sem a tanulók. A gyerekek utazási 

költségét az önkormányzatok kifizették. Amennyiben az iskola segítségre szorul, az 

önkormányzat természetesen segíteni fog.  

Kajdi István   polgármester a taliándörögdi tagintézménnyel kapcsolatban elmondta, 

természetesen nekik is az az érdekük, hogy a tagintézmény megmaradjon, hogy mit hoz a 

jövő sajnos előre nem lehet tudni. Az iskolát továbbra is sajátjukként fogják kezelni.  

Szerinte az iskola eddig is jól végezte feladatát. Megköszönte az iskolaigazgató, a 

pedagógusok munkáját.  

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

iskola 2012. évi költségvetésének zárszámadását elfogadni.  

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, 7 igen 

szavazattal  meghozta az alábbi:  

 

54/2013. /IV. 17./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2012. évi 

költségvetésének zárszámadását elfogadja. 

 Utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy 

az intézmény zárszámadását Monostorapáti 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

zárszámadásába építse be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       jegyző 

      Határidő:   azonnal 

Hárshegyi József polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

33/2013. /IV. 17./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Művészetek Völgye Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2012. évi 

költségvetésének zárszámadását elfogadja. 
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Utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy 

az intézmény zárszámadását Monostorapáti 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

zárszámadásába építse be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       jegyző 

 

Határidő:   azonnal 

 

 

Hárshegyi József polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

27/2013. /IV. 17./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Művészetek Völgye Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2012. évi 

költségvetésének zárszámadását elfogadja. 

 

Utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy 

az intézmény zárszámadását Monostorapáti 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

zárszámadásába építse be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       jegyző 

 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

Hárshegyi József polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

 

22/2013. /IV. 17./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Művészetek Völgye Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2012. évi 

költségvetésének zárszámadását elfogadja. 
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Utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy 

az intézmény zárszámadását Monostorapáti 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

zárszámadásába építse be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       jegyző 

Határidő:   azonnal 

 

Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületét 

szavazni. 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

18/2013. /IV. 17./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Művészetek Völgye Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2012. évi 

költségvetésének zárszámadását elfogadja. 

 

Utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy 

az intézmény zárszámadását Monostorapáti 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

zárszámadásába építse be. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                       jegyző 

Határidő:   azonnal 

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte  a képviselők részvételét, ülést 18.25 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József       Kajdi István 

   polgármester      polgármester 

 

 

Márvány Gyuláné       Marton Istvánné 

 polgármester                     polgármester 

 

 

 Stark Sándor       Takács Lászlóné 

 polgármester                 jegyző 

 

            


