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Száma: 332-6/2012. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend község Önkormányzata  

  Képviselőtestülete 2012. április 18-án (szerdán) 17.30 órai kezdettel megtartott együttes  

  testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház 

             Vigántpetend, Petőfi u. 18. 

 

Jelen vannak:  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről: 

 

Márvány Gyuláné  polgármester 

Tóth Attila   alpolgármester 

Mohos Attila   képviselő 

Orsós János   képviselő 

Szabó István   képviselő 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről: 

 

Marton Istvánné  polgármester 

Ács Lászlóné   alpolgármester 

Farkas Károly   képviselő 

Kandikó Ferencné  képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Nagy Péterné   képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen: 

 

Takács Lászlóné  körjegyző 

Molnár Lászlóné  pénzügyi főelőadó 

Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető 

 

 

 

 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről 5 fő, Vigántpetend község 

Önkormányzata részéről 4 fő megjelent. A testületek határozatképesek, az együttes ülést megnyitotta.  

Kérte, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják el. 
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Képviselőtestületek egyhangúlag, külön határozathozatal nélkül elfogadták a meghívóban szereplő 

napirendi pontot. 

 

N a p i r e n d :  1./ Közös Fenntartású Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadása 

          Előadó: Modoriné Kurucz Veronika  

                                                      óvodavezető 

 

 

1. NAPIREND 
 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Tájékoztatta a képviselőtestületeket, hogy a Közös 

Fenntartású Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadásával kapcsolatos írásos előterjesztést 

előzetesen írásban megkapták. 

Felkérte Modoriné Kurucz Veronika óvodavezetőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos szóbeli 

kiegészítését tegye meg. 

 

Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető: Elmondta, hogy Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó 

maximálisan elvégezte az óvoda pénzügyi feladatait. Aki átnézte az óvoda zárszámadását, az tudja, 

hogy ebből minden pontosan, világosan látható. Valóban annyira szűk a keret és annyira szűkös a 

költségvetés, hogy ennél kevesebből már nem is működne az óvoda. Részéről nem tud többet 

hozzáfűzni, hiszen csodákra nem képes senki sem. 

 

 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Elmondta, azt tudni kell, hogy ez a beszámoló az 

előző évnek a zárása, ezek a tényszámok, amik idekerültek a könyvelésbe, ennél kevesebből nehezen 

lehetne megoldani az óvoda működését. Megköszönte az óvodai dolgozók munkáját.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy 15 fő gyerek tartozik a 2011. évi 

elszámoláshoz, tehát 15 fő átlaglétszámmal számoltunk. Az első 8 hónapra 16 főt kértünk, így 

visszafizetési kötelezettségünk volt, amit teljesítettünk március 26-áig, 78.333 Ft-ot fizettünk vissza. 

Egy óvodás gyermek 643 e/Ft-ba kerül, ebből az állam ad 260 e/Ft-ot, az önkormányzatoknak hozzá 

kell tenni 350 e/Ft-ot, a hátralévő összeg a térítési díj, valamint a kistérségi támogatásból jön ki. 

Vigántpetenden 2 fő óvodással, Kapolcson pedig 13 óvodással számoltunk 2011. évben. Nagyon 

szűkös volt a költségvetés.  

Egy fő nyugdíjba ment, részmunkaidőben oldjuk meg szeptembertől a helyettesítését. A költségvetés 

nagy része bérre, járulékokra, valamint rezsi költségre megy el. Ez teszi ki az óvoda költségvetésének 

döntő részét. 

 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérdezte, hogy Nagy Jánosné volt óvodai dolgozó 

jutalma jubileumi jutalom? 

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, nem jubileumi jutalom, hanem nyugdíjba vonulása 

alkalmával kapott 1 havi jutalmat. 

 

Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Megköszönte az óvodai dolgozók munkáját. Kérdezte, a 

következő tanévben hány gyerek várható? 

 

Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető: Elmondta, hogy holnap lesznek az óvodában a beíratások, 

3 gyerekre számítanak. Ha valóban ideíratják őket, 17 fő létszámmal számolhatunk. 
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Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte a képviselőtestületeket, amennyiben 

egyetértenek a Közös Fenntartású Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadásával, úgy 

kézfeltartással szavazzanak. 

 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – meghozta a következő: 

 

 

 

21/2012. /IV. 18./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Közös Fenntartású Óvoda 2011. évi 

költségvetésének gazdálkodásáról szóló 

zárszámadást elfogadja.  

Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény 

zárszámadását a Kapolcsi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének zárszámadásába építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 

       körjegyző 

Határidő:   azonnal 

         elfogadja. 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – meghozta a következő: 

 

15/2012. /IV. 18./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Óvoda 2011. évi 

költségvetésének gazdálkodásáról szóló 

zárszámadást elfogadja.  

Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény 

zárszámadását Kapolcsi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének zárszámadásába építse be. 

Felelős:    Takács Lászlóné 

       körjegyző 

Határidő:   azonnal 

 

 

 (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az 

együttes képviselőtestületi ülést 17 óra 42 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

K. m. f. t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marton Istvánné      Márvány Gyuláné 

   polgármester          polgármester 

 

 

                                       

 

 

 

 

                 Takács Lászlóné 

                      körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


