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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, 2012. november 14-én /szerdán/ 18.50 órai kezdettel 

megtartott együttes üléséről.  

 

Helye:    Körjegyzőség Tanácsterme Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  /iskolaigazgató/ 

   Sztrik Emilné   képviselő    

   Wind József   képviselő 

       

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

    

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné    képviselő 

 

Távolmaradását előzetes bejelentette: 

Kovács Krisztián  képviselő 

Somogyi Józsefné   képviselő 
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Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

   Kajdi István   polgármester 

   Mohos József   alpolgármester  

   Berki Sándor   képviselő 

   Mohos Béláné   képviselő 

   Inhoff Zoltán   képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívott: 

   Kisné Borbély Adrienn körjegyző 

                                   Horváthné Papp Katalin gazd. vez.  

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Márvány Gyuláné  polgármester 

   Mohos Attila   képviselő 

   Orsós János   képviselő    CKÖ elnöke 

   Szabó István   képviselő 

  

   Távolmaradását előzetes bejelentette:  

   Tóth Attila   alpolgármester 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Marton Istvánné   polgármester 

   Ács Lászlóné    alpolgármester 

   Farkas Károly    képviselő 

    

   Távolmaradását előzetesen bejelentette  

   Nemoda István   alpolgármester 

Kandikó Ferencné   képviselő 

   Nagy Péterné    képviselő 

    

     

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Kajdi István   polgármester 

     Márvány Gyuláné  polgármester 

     Marton Istvánné  polgármester 

     Takács Lászlóné  körjegyző 

     Kisné Borbély Adrienn körjegyző 

             

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 mind az 5 tagja, Kapolcs község Képviselő-testületének  5 tagjából 4 

fő,  Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő  jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  
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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./   „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola  2012. 

évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről beszámoló.  

  Előadó:   Szipőcs Csaba 

      iskola igazgató 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. 

évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban 

megkapták.  

Megkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Szipőcs Csaba  iskolaigazgató  elmondta, hogy  anyagi szempontból a III. negyed év 

mozgalmasabb volt, mint az előző, ez a beszámolóból is látszik. A költségvetés módosítására 

az önkormányzat által adott – Monostori iskolák találkozójának lebonyolítása céljából  - 

pótelőirányzat, valamint a bérkompenzációra adott plusz állami támogatás  miatt volt szükség.   

Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően nagyon jól sikerült a találkozó megszervezése. 

A Munkaügyi Központon keresztül alkalmaztak egy fő közhasznú dolgozót a nyári 

karbantartások elvégzésére. A  karbantartó  és a szülők segítségével felújították az alsó iskola 

vizesblokkját, valamint az udvari játékok környékét gumitéglával rakták le. A beszámolóból 

látszik, hogy a teljesítés időarányos, egy két helyen van eltérés, pl. a könyvbeszerzésnél, ami 

augusztusban történt, a kifizetés azonban csak szeptemberben. A villany és gáz elszámolás 

most van folyamatban. A karbantartásnál költöttek többet, mint az előirányzat, már az említett 

Monostorapáti alsó iskola vizesblokkjának felújítása miatt.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Nagy Lajos   az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnöke elmondta a bizottság nem 

tárgyalta a III. n. évi gazdálkodásról szóló beszámolót így csak saját véleményét tudja 

elmondani.  A beszámolóban szereplő számok alapján megállapítható a bevételek, kiadások 

alakulása rendben van,  a III. n. éves teljesítésnek megfelelnek, felelős gazdálkodást folyt az 

intézményben. Egy-két helyen van előirányzat túllépés, de összességében időarányon a 

teljesítés. Az iskola átadás-átvétele tiszta lappal indulhat. Az  iskolák államosításával 

kapcsolatban minden nap más-más információt lehet hallani, sok a tisztázatlan kérdés. 

Általános vélemény, hogy az átszervezést jobban elő kellett volna készíteni, hisz az évekre 

meghatározza az oktatás helyzetét.  Reméli, hogy a januári bérkifizetéssel nem lesz gond. A  

bizottság szeretné figyelemmel kísérni az átadás-átvételt, mert előfordulhat, hogy 1-2 éven 

belül az önkormányzat visszaveszi az iskola működtetését. A beszámoló precíz, pontos, 

átlátható, amiért köszönet illeti a pénzügyi dolgozókat. Javasolta a  beszámoló elfogadását.  

Polgár László   képviselő egyetért azzal, hogy pontosan rögzíteni kell mi, és milyen 

állapotban kerül átadásra, főleg az épületek tekintetében.  

Hárshegyi József   polgármester  egyetért azzal, hogy az iskola jól gazdálkodott, az 

előirányzatok teljesítése megfelelő, a következő negyedévben is biztonságban van az iskola, 

anyagi nehézsége nem lesz. Sajnos a  köznevelési törvény elfogadása körüli huza-vona nem 
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tesz jót az oktatási intézményeknek, sok a bizonytalanság,  nem tudni milyen módosításokkal 

fogadják el a törvényt, hisz a zárószavazás még nem volt meg.  Javasolta elfogadni a 

beszámolót.  

Kajdi István   polgármester   megköszönte az iskola igazgató, iskolai dolgozók, képviselő-

testületek eddigi munkáját. Elmondta, attól tart, hogy nem olyan állapotban kapják vissza az 

önkormányzatok az államosításra kerülő iskolákat, mint ahogy átadják. Véleménye szerint 

nehéz idők jönnek az oktatás területén, nem lehet tudni hogy alakulnak a pedagógus 

létszámok, mennyi lesz az elbocsátás. Javasolta elfogadni a beszámolót.  

Szipőcs Csaba  iskolaigazgató elmondta, az irodaszereknél van jelentősebb eltérés az 

előirányzat és a teljesítés között, mivel a TÁMOP-os pályázat lehetőséget adott azok 

vásárlására.  

Krunikkerné Török Andrea   elmondta a bért mindig a fenntartónak kell fizetni. A 

decemberi bér mindig a következő költségvetési évet terheli, ezért azt már nem az 

önkormányzat fogja fizetni, hisz a fenntartó január 1-től már az állam.   

Marton Istvánné  polgármester elmondta január 1-től az iskola fenntartása állami kézbe 

kerül, ez az utolsó alkalom, hogy az öt település képviselő-testülete az iskolával kapcsolatban 

döntést hoz. Véleménye szerint az iskolai dolgozók sokat dolgoztak, jó eredményeket értek el 

különböző versenyeken, ami annak köszönhető, hogy jól felkészült pedagógusok vannak. Az 

eddigi működtetés sikeréhez úgy érzi meg próbáltak minden segítséget megadni, a további 

munkához sok sikert kívánt.  

Szipőcs Csaba   iskolaigazgató elmondta, bízik abban, hogy továbbra is szoros kapcsolat lesz 

a képviselő-testületek és az iskola között, hisz az épületek önkormányzati tulajdonban 

maradnak, csak a működtetés kerül állami kézbe.  

Hárshegyi József  polgármester megköszönte a hozzászólásokat, javasolta a beszámoló 

elfogadását.  

Kérte először Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét szavazni. 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

55/2012. /XI. 14./ 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. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 
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91/2012. /XI. 14./ 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. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

62/2012. /XI. 14./ 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. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

86/2012. /XI. 14./ 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. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

47/2012. /XI. 14./ 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. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 
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Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy az iskolát fenntartó önkormányzatok 2012. 

szeptember 5-én tartott együttes ülésükön már hoztak egy határozatot arra vonatkozóan, hogy 

az iskola működtetését 2013. január 1-től vállalni nem tudják.  Javasolta ezt a 

szándéknyilatkozatot megerősíteni.  

Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

Hárshegyi József   polgármester kérte először Vigántpetend község Képviselő-testületét 

szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

63/2012. /XI. 14./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74. §. 

(4) bekezdése és a végrehajtására kiadott 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelenti, hogy 2012. 

szeptember 5-én hozott 41/2012. (IX. 5.) Ökt. számú 

határozatát továbbra is fenntartja. 

 Az önkormányzat nem ért egyet azzal, hogy 

Monostorapáti és Taliándörögd községek önkormányzata 

a saját tulajdonában álló iskolaépület fenntartását, 

üzemeltetését átvállalja.  

  

Az önkormányzat nem tud hozzájárulni az iskolaépületek 

fenntartásához, működtetéséhez.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

92/2012. /XI. 14./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74. §. 

(4) bekezdése és a végrehajtására kiadott 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelenti, hogy 2012. 

szeptember 5-én hozott 41/2012. (IX. 5.) Ökt. számú 

határozatát továbbra is fenntartja. 

 Az önkormányzat nem ért egyet azzal, hogy 

Monostorapáti és Taliándörögd községek önkormányzata 

a saját tulajdonában álló iskolaépület fenntartását, 

üzemeltetését átvállalja.  

  

Az önkormányzat nem tud hozzájárulni az iskolaépületek 

fenntartásához, működtetéséhez.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte  Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 
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48/2012. /XI. 14./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74. §. 

(4) bekezdése és a végrehajtására kiadott 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelenti, hogy 2012. 

szeptember 5-én hozott 41/2012. (IX. 5.) Ökt. számú 

határozatát továbbra is fenntartja. 

 Az önkormányzat nem ért egyet azzal, hogy 

Monostorapáti és Taliándörögd községek önkormányzata 

a saját tulajdonában álló iskolaépület fenntartását, 

üzemeltetését átvállalja.  

 Az önkormányzat nem tud hozzájárulni az iskolaépületek 

fenntartásához, működtetéséhez.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

56/2012. /XI. 14./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 74. §. 

(4) bekezdése és a végrehajtására kiadott 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelenti, hogy 2012. 

szeptember 5-én hozott 31/2012. (IX. 5.) Ökt. számú 

határozatát továbbra is fenntartja. 

Az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 

bevételei terhére, a saját tulajdonában álló iskolaépület 

fenntartását, üzemeltetését nem tudja vállalni.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

87/2012. /XI. 14./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 

törvény 74. §. (4) bekezdése és a végrehajtására kiadott 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelenti, 

hogy 2012. szeptember 5-én hozott 60/2012. (IX. 5.) 

Ökt. számú határozatát továbbra is fenntartja. 

Az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 

bevételei terhére, a saját tulajdonában álló iskolaépület 

fenntartását, üzemeltetését nem tudja vállalni.  
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Szipőcs Csaba  iskolaigazgató megköszönte a képviselő-testületek eddig nyújtott segítségét, 

támogatását az iskola működtetéséhez. Elmondta, hogy az átadás-átvétel folyamata elindult. 

Jónak tartja, ha az önkormányzatok figyelemmel szeretnék kísérni az átadás folyamatát, 

szeretnék tudni mi az ami átadásra kerül és mi marad. Azt már most is lehet tudni, hogy az 

épületek karbantartása továbbra is önkormányzati feladat lesz. Az iskolánál jelenleg nincs 

karbantartói státusz, a nyár javításokat közhasznú dolgozó alkalmazásával tudták megoldani. 

A legtöbb iskolánál azonban rendelkeznek legalább 1 fő karbantartóval, ezért az lenne a 

kérése, hogy itt is legyen egy karbantartó, az önkormányzatok adjanak engedélyt 1 fő 

felvételére. Erre volna lehetőség, hisz a pedagógus létszám 20 %-a erejéig lehet karbantartót 

alkalmazni, akinek a bérét 2013. január 1-től az állami költségvetésből finanszíroznának.  

Kérte a képviselők támogatását.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta, nem ért egyet karbantartó alkalmazásával. 

Szerinte nincs annyi konkrét, mérhető feladat az iskolánál, hogy egy 8 órás létszámra szükség 

legyen. Eddig is megoldották a problémákat önkormányzati, vagy közhasznú dolgozókkal. 

Nem tart erkölcsösnek egy  létszámmal kapcsolatos ilyen fiktív manipulációt.  

Szipőcs Csaba   szerint ez nem fiktív állás lenne. Olyan embert szeretnének alkalmazni, aki 

mindenhez ért. Meg lehet nézni, hogy a nyár folyamán mennyi minden elkészült. Az épületek 

karbantartásáról továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodni, ezért annak 

állagmegóvása,  a település érdeke is.  

Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint már van tapasztalat abban, hogy az állam milyen 

gazda. Az épületek karbantartása, felújítása lesz az utolsó, amire pénzt adnak. Egy olyan 

intézményben, ahol gyerekek vannak, mindig lesz javítani való. Erkölcstelenségről beszélni a 

mostani politikai viszonyokban nem állja meg a helyét. Szerinte meg kell adni az iskolának 

ezt a sanszot, ezzel senkivel szemben nem lesznek inkorrektek.  

Wind József   képviselő elmondta, régóta dolgozik karbantartási területen. Az állam ezeket a 

feladatokat szerződéssel oldja meg. Olyan cégeknek fogja kiszervezni a munkát, akik minden 

területen otthon vannak, ilyennel foglalkoznak. Az alapvető műszaki színvonalat az államnak 

is biztosítani kell, hisz az épületekben gyerekek tartózkodnak, ezért úgy gondolja a munkát is 

mindig szakemberekkel fogják elvégeztetni.  

Hárshegyi József  elmondta, a jövőben ez úgy fog működni, hogy az iskolaigazgató jelzi a 

hibát a tankerületi központba, és ott gondoskodnak  a mielőbbi javításról. Az iskola nem 

vásárolhat, nem lesz erre lehetősége, ha nincs anyag, mit csinál a karbantartó? 

Szipőcs Csaba   szerint az oktatásban nem tudják megoldani a központi szervizelést. Az 

eddig átvett iskoláknál is maradtak a karbantartók, Ők végzik el a munkát.   

Hárshegyi József    polgármester az elhangzott  hozzászólások alapján megkérdezte a 

képviselőket, ki ért egyet azzal, hogy az iskola létszámát 1 fő karbantartói státusszal emeljék.  

Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem szavazattal meghozta 

az alábbi:  

88/2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h  a t á r o z a t o t 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy  a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola  intézményi 
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létszámát 1 fő karbantartói státusszal  

bővítse.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.  

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással 

meghozta az alábbi: 

 

57/2012. /XI. 14./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

 Taliándörögd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete nem járul hozzá 

ahhoz, hogy  a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola  

intézményi létszámát 1 fő karbantartói 

státusszal  bővítse.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 nem szavazattal meghozta az 

alábbi: 

64/2012. /XI. 14./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

 Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete nem járul hozzá 

ahhoz, hogy  a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola  

intézményi létszámát 1 fő karbantartói 

státusszal  bővítse.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem szavazattal meghozta az 

alábbi:  

93/2012. /XI. 14./ Ökt. számú   h  a t á r o z a t o t 

 Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy  a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola  intézményi 

létszámát 1 fő karbantartói státusszal  

bővítse.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Hegyesd  község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással 

meghozta az alábbi: 

49/2012. /XI. 14./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

 Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete nem járul hozzá 

ahhoz, hogy  a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola  
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intézményi létszámát 1 fő karbantartói 

státusszal  bővítse.  

Hárshegyi József  polgármester Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 

igen, 3 nem szavazattal, Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nem 

szavazattal, 1 tartózkodással, Vigántpetend község önkormányzata 3 nem szavazattal, 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem szavazattal, Hegyesd 

község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással, hozott 

döntése alapján megállapította, hogy  

a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola  létszám 

bővítésére vonatkozóan érvényes döntés nem született, mivel a közös 

fenntartású intézmények tekintetében érvényes döntéshez a képviselő-

testületek településenként hozott, egybehangzó döntése szükséges.  

Egyed Péter   képviselő elmondta azzal, hogy az iskola működtetése állami kézbe kerül, nem 

lesz szükség az együttes testületi ülések megtartására. Javasolta azonban, hogy valamilyen 

formában a jövőben is maradjon meg a társulás, hisz az épületek fenntartását továbbra is az 

önkormányzatoknak közösen kell megoldani.  

Kajdi István   polgármester   elmondta, hogy az állam feladatfinanszírozásra adja a 

támogatást.  A települések épület fenntartásra csak akkor tudnak költeni ha arra lesz plusz 

pénzük. A két épület Taliándörögd és Monostorapáti községek tulajdonában van, ennek a két 

önkormányzatnak kell biztosítani fedezetet az esetleges épület felújításra. Véleménye szerint 

erről most nem kellene dönteni, esetleg később visszatérhetnek rá.  

Nagy Lajos  elmondta, az öt képviselő-testületnek még lesz egy közös feladata, a 2012. évi 

zárszámadás elfogadása. Addig még lehet gondolkodni azon, hogy szükséges –e egy társulás 

megalakítása az iskolák fenntartására vonatkozóan. A jelen társulás a zárszámadás 

elfogadásával megszűnik, hisz annak feladata az oktatási intézmény közös működtetésének 

biztosítása volt. A működtetés állami kézbe adásával ez a feladat megszűnik. A tulajdonos 

önkormányzatok anyagi helyzete dönti el, hogy tudnak költeni az iskolák felújítására vagy 

sem, ehhez pedig nem kell társulniuk.   

Hárshegyi József   polgármester megköszönte  a képviselők aktív részvételét, mivel több 

hozzászólás nem volt az ülést 19.50 órakor bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József       Kajdi István 

   polgármester      polgármester 

 

 

Márvány Gyuláné       Marton Istvánné 

 polgármester                     polgármester 

 

     Stark Sándor 

     polgármester 

 

  

Takács Lászlóné          Kisné Borbély Adrienn  

    körjegyző                                                                           körjegyző  


