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Szám: 302-11/2013.
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete  és Vigántpetend községek 
                Önkormányzata Képviselő-testülete által  2013. május 30-án  (csütörtökön) 16.00
                órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános együttes  testületi üléséről
                
Az ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Jelen vannak: 

Kapolcs község Önkormányzata:

Márvány Gyuláné polgármester
Mohos Attila képviselő
Orsós János képviselő

Távolmaradását előre jelezte:

Szabó István képviselő
Tóth Attila alpolgármester 

Vigántpetend község Önkormányzata

Marton Istvánné polgármester
Ács Lászlóné alpolgármester
Nagy Péterné képviselő
Kandikó Ferencné képviselő
Nemoda István külsős alpolgármester

Távolmaradását előre jelezte:

Farkas Károly képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlóné jegyző
Molnár Lászlóné főelőadó 

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlóné jegyző 



M  árvány  Gyuláné     polgármester   köszöntette  a  megjelenteket,  a  jegyzőt,  képviselőket. 
Megállapította,  hogy  Vigántpetend   község  önkormányzata  határozatképes,  a  megválasztott  5 
képviselőből 4 fő jelen van.
Kapolcs   község önkormányzata határozatképes, a megválasztott  5 képviselőből  3 fő jelen van. 
Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, 
azt fogadják el. 
Vigántpetend község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül egyhangúlag, 4 
igen szavazattal, Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül 
egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadták az alábbi:

N A P I R E N D E T 

1./Óvodai feladatellátással összefüggő döntések meghozatala. 

    Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

Napirend

M  árvány  Gyuláné    polgármester  :  Elmondta,  hogy  2013.  május  27-én  tárgyalták  az  óvoda 
megszüntetésével  kapcsolatos  feladatokat.  Az  óvodai  nevelés  biztosítása  érdekben  elfogadták  a 
köznevelési  szerződést,  amely  alapján  a  Monostorapáti  Közös  Fenntartású  Óvoda  fenntartóival 
kötnének szerződést. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt ismertesse a módosítási javaslatot.

Takács Lászlóné jegyző elmondta,  hogy 2013.  május 28-án a  MÁK. olyan tájékoztatást  adott, 
köznevelési  szerződést költségvetési  szerv jogállású köznevelési intézmény vonatkozásában nem 
lehet kötni. Az önkormányzat ilyen jellegű feladata ellátásához csak egyházi vagy magánintézmény 
fenntartójával köthet köznevelési szerződést. Az önkormányzati törvény alapján az önkormányzat 
feladat ellátására köthet feladatellátási szerződést, de köznevelési szerződést nem. Javasolja ezért a 
köznevelési  szerződés  kötésére  vonatkozó  határozat  visszavonását.  Vigántpetend  község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2013. számú határozatával, Kapolcs község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 43/2013. számú határozatával fogadta el a köznevelési szerződést. 

Márvány  Gyuláné  polgármester  megköszönte  a  kiegészítést,  és  először  Vigántpetend  község 
Önkormányzata Képviselő-testületét kérte szavazásra.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta 
az alábbi:

39/2013.(V.30.)Ökt.sz.   H a t á r o z a t o t 

Vigántpetend  község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján - 
Monostorapáti  Közös  Fenntartási  Napközi-otthonos  Óvoda  fenntartóival 
Monostorapáti  község  Önkormányzatával,  valamint  Hegyesd  község 
Önkormányzatával a köznevelési szerződés aláírására vonatkozó  32/2013.
(V.27.)Ökt.sz. határozatát visszavonja. 



Márvány  Gyuláné  polgármester  Kapolcs   község  Önkormányzata  Képviselő-testületét  kérte 
szavazásra.

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az 
alábbi:

48/2013.(V.30.)Ökt.sz.   H a t á r o z a t o t 

Kapolcs   község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján - 
Monostorapáti  Közös  Fenntartási  Napközi-otthonos  Óvoda  fenntartóival 
Monostorapáti  község  Önkormányzatával,  valamint  Hegyesd  község 
Önkormányzatával   a   köznevelési  szerződés aláírására  vonatkozó 
32/2013.(V.27.)Ökt.sz. határozatát visszavonja. 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy egyeztetett az MÁK-kal, valamint a kormányhivatallal, 
hogy mivel a Kapolcsi Óvoda 2013. augusztus 31-el megszűnik, hogy alakuljon át a társulás. 
Javasolták új társulás létrehozását, jogszabály nem tiltja, hogy az önkormányzat két társulásnak is 
tagja legyen. A kapolcsi óvoda fenntartására vonatkozó társulási megállapodás 2013. augusztus 31-
el megszűnik, a két fenntartó ellátja a köznevelési feladatokat, és 2013. július 1-től  közös társulást 
hoznak létre Monostorapáti és Hegyesd Önkormányzattal. Javasolta erre vonatkozólag döntés 
meghozatalát.

Márvány Gyuláné polgármester először Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testületét kérte  a szavazásra.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta 
az alábbi:

40/2013.(V.30.)Ökt.sz.   H a t á r o z a t o t 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény, a 
Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95 §-ában foglalt rendelkezések alapján 
felülvizsgálta  a  Kapolcs  Közös  Fenntartású  Óvoda  fenntartásáról  szóló 
Társulási  Megállapodását,  mivel  az  óvoda  2013.  augusztus  31-el 
megszűnik köznevelési feladatait ezen időpontig Kapolcs Önkormányzattal 
közösen  változatlan formában ellátják.

Köznevelési feladatainak ellátása érdekében 2013. július 1-től  csatlakozik 
a  Monostorapáti  és  Hegyesd  Önkormányzat  által  létrehozandó  jogi 
személyiséggel rendelkező társuláshoz. 

Márvány  Gyuláné  polgármester  Kapolcs   község  Önkormányzata  Képviselő-testületét  kérte 
szavazásra.

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az 
alábbi:



49/2013.(V.30.)Ökt.sz.   H a t á r o z a t o t 

Kapolcs  község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény,  a 
Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95 §-ában foglalt rendelkezések alapján 
felülvizsgálta  a  Közös Fenntartású  Óvoda fenntartásáról  szóló  Társulási 
Megállapodását,  mivel  az  óvoda  2013.  augusztus  31-el  megszűnik 
köznevelési  feladatait  ezen időpontig Kapolcs Önkormányzattal  közösen 
változatan formában  ellátják.

Köznevelési feladatainak ellátása érdekében 2013. július 1-től  csatlakozik 
a  Monostorapáti  és  Hegyesd  Önkormányzat  által  létrehozandó  jogi 
személyiséggel rendelkező társuláshoz. 

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 
17 órakor bezárta.

k.m.f.t. 

                 Márvány Gyuláné Marton Istvánné
                   polgármester               polgármester 

 Takács Lászlóné 
                   jegyző 
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