Önkormányzati Képviselő-testület
8294 Kapolcs

Önkormányzati Képviselő-testület
8293 Vigántpetend

Száma: 332-16/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestülete 2012. november 28-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel megtartott együttes
testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármester Irodája
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
Jelen vannak:
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Márvány Gyuláné
Tóth Attila
Orsós János

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Mohos Attila
Szabó István

képviselő (Kapolcs)
képviselő (Kapolcs)

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Nagy Péterné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Farkas Károly
Kandikó Ferencné
Nemoda István

képviselő (Vigántpetend)
képviselő (Vigántpetend)
külsős alpolgármester (Vigántpetend)

Tanácskozási joggal jelen:
Takács Lászlóné
körjegyző
Molnár Lászlóné
pénzügyi főelőadó
Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető
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Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről 3 fő, Vigántpetend község
Önkormányzata részéről 3 fő megjelent. A testületek határozatképesek, az együttes ülést megnyitotta.
Kérte, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják el.
Képviselőtestületek egyhangúlag, külön határozathozatal nélkül elfogadták a meghívóban szereplő
napirendi pontot.
Napirend:

1./ Közös Fenntartású Óvoda 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Előadó: Modoriné Kurucz Veronika
óvodavezető
2./ Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Modoriné Kurucz Veronika
Óvodavezető

NAPIREND ELŐTT
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta Modoriné Kurucz Veronikát a zárt ülésen
elhangzottakkal kapcsolatban. Elmondta, hogy a pályázat kiírásáig újból meghosszabbítják az
óvodavezetői megbízatást. Az új óvónő óvodavezetői állásra való pályázatát azért nem fogadták el,
mivel egyik község önkormányzata képviselő-testülete sem vállalta a végkielégítés kifizetését. A
pályázat a követelményeknek megfelelt.
Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy 3 év alatt a közoktatás-vezetői iskolát el kellett volna
végezni.
Modoriné Kurucz Veronika óvodavezető: Megköszönte a bizalmat, de jobban örült volna, ha döntés
születik. Elmondta, hogy ő annak idején óvónőnek jelentkezett, nem állt szándékában vezető lenni,
mivel a vezetői pozícióra nem tartja magát alkalmasnak. Nemcsak a közoktatás-vezetői végzettség
tesz alkalmassá valakit óvodavezetőnek. Annak idején óvónőnek jelentkezett, úgy érzi, ezt a feladatát
maximálisan ellátta. Körülbelül 3 éve kezdődött, hogy nem lehetett tudni, mi lesz az óvoda sorsa.
Arról is szó volt, hogy az óvoda tagintézménnyé válik, akkor nem lett volna szükség az óvodavezetői
iskolai végzettségre. Kötelező továbbképzéseik vannak. Nem zárkózik el a vezetői képzés elől.
Takács Lászlóné körjegyző: Jogszabály írja elő, hogy az óvodavezetőnek rendelkeznie kell ezzel a
végzettséggel. A pályázat a kiírás követelményeinek megfelelt. Tudni kell, hogy nem azért
nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert a pályázó nem volt alkalmas a vezetői feladatok
ellátására, hanem sajnos az önkormányzatok anyagi helyzete olyan, hogy a végkielégítéseket nem
tudja kifizetni.
Ács Lászlóné alpolgármester (Vigántpetend): Nagyon nehéz helyzetben vannak az
önkormányzatok, véleménye szerint jó lett volna, ha valamelyik óvónő rendelkezik ezzel a
végzettséggel, valamint gondolkodni kell az óvoda sorsáról, hogy fenntartható lesz-e.
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1. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Tájékoztatta a képviselőtestületeket, hogy a Közös
Fenntartású Óvoda 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásával kapcsolatos írásos előterjesztést
előzetesen írásban megkapták.
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérdezte, hogy a jubileumi jutalom kié, hány évre
szól és mikor kell kifizetni?
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, a jubileumi jutalom Kiss Ibolyáé, aki
Monostorapátin kezdett el dolgozni, át Ennek a kifizetése nem történt meg Kapolcs önkormányzat
anyagi helyzete miatt. Ezt decemberig ki kell fizetni.
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Kérte a képviselőtestületeket, amennyiben egyetértenek
a Közös Fenntartású Óvoda 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóval, úgy
kézfeltartással szavazzanak.
Először Vigántpetend község önkormányzata képviselő-testületét kérte szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő:
65/2012. /XI. 28./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2012. évi III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Kérte Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületét, szavazzanak.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő:

4
95/2012. /XI. 28./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Közös Fenntartású Óvoda 2012. évi III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. NAPIREND
Márvány Gyuláné polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a Közös Fenntartású
Óvoda 2013. évi költségvetési koncepcióját előzetesen írásban megkapták. Felkérte Molnár Lászlóné
pénzügyi főelőadót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, köznevelési feladatokra ad támogatást az állam. 2
óvónőre, ebből 1 vezető és 1 fő 8 órás dajka, plusz ennek járulékaira. 54 e/Ft-ot ad gyerekenként, ide
tartozik a dologi kiadások. Harmadik jogcím az étkezés támogatása. Itt azokra az étkezőkre nem
kérhetünk támogatás, akik nem kapnak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 2 fő 6 órás
technikai alkalmazott béréhez kell hozzájárulni.
Ács Lászlóné képviselő: Kérdezte, ki a technikai alkalmazott, nem lehetne-e közhasznú
foglalkoztatottként megoldani a foglalkoztatását? Kérdezte, mikortól lesz kötelező 3 éves kortól
beíratni a gyerekeket az óvodába?
Márvány Gyuláné polgármester: Elmondta, a közhasznú foglalkoztatás azért nem célszerű az
óvodánál, mert két havonta váltani kell. 2014. szeptember 1-től lesz kötelező 3 éves kortól beíratni a
gyerekeket az iskolába.
Kérte, aki egyetért a Közös Fenntartású Óvoda Kapolcs 2013. évi költségvetési koncepciójával,
kézfeltartással szavazzon.
Először kérte Vigántpetend község önkormányzatát szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő:
66/2012. /XI. 28./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi
költségvetési koncepciójáról szóló beszámolót
elfogadja.

(A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Márvány Gyuláné polgármester: Kérte Kapolcs község önkormányzatát szavazni.
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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő:

96/2012. /XI. 28./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi költségvetési
koncepciójáról szóló beszámolót elfogadja.

(A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Márvány Gyuláné polgármester (Kapolcs): Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az
együttes képviselő-testületi ülést 16.00 órakor bezárta.

K. m. f. t.

Marton Istvánné
polgármester

Márvány Gyuláné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

