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Száma: 302-17/2013.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat  

Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én /csütörtökön/ 18.15 órai kezdettel 

megtartott együttes üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Márvány Gyuláné  polgármester 

   Orsós János   alpolgármester, CKÖ elnöke 

   Mohos Attila   képviselő 

   Távolmaradását előzetes bejelentette:  

   Tóth Attila   képviselő 

   Szabó István   képviselő 

  

Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Marton Istvánné   polgármester 

   Ács Lászlóné    alpolgármester 

   Kandikó Ferencné   képviselő 

Távolmaradását előzetes bejelentette:  

Farkas Károly    képviselő 

   Nagy Péterné    képviselő 

   Nemoda István   külsős alpolgármester   

Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné   jegyző 

   Molnár Lászlóné   költségvetési főelőadó 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  Márvány Gyuláné  polgármester 

     Marton Istvánné  polgármester 

     Takács Lászlóné  jegyző 

           

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné  
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Márvány Gyuláné  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a 

két Képviselő-testület határozatképes, hisz Kapolcs község Képviselő-testületének 5 tagjából 

3 fő,  Vigántpetend község Képviselő-testületének  5 tagjából szintén 3 fő van jelen, 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./   Közös Fenntartású Óvoda 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

beszámoló.  

 Előadó :   Márvány Gyuláné 

   polgármester 

 

1. Napirend 

 

Márvány Gyuláné  polgármester  elmondta, hogy az óvoda 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló írásos előterjesztést a képviselő megkapták.  

Felkérte Molnár Lászlóné költségvetési főelőadót, amennyiben az előterjesztéssel 

kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

Molnár Lászlóné  tájékoztatta a képviselőket az óvoda megszüntetésével kapcsolatosan 

megtett intézkedésekről.  A létszámleépítés támogatására vonatkozó pályázatot benyújtották, 

amely még elbírálás alatt van. Az utólagosan megállapított vezetői pótlékot kifizették, a 

leltározás megtörtént. Az OM azonosítót megszüntették, az intézményt törölték a törzskönyvi 

nyilvántartásból. Mivel a 2013. évi költségvetést hiánnyal tervezték, a három negyed éves 

beszámolót követően a két fenntartó önkormányzatnak pótelőirányzatot kell biztosítani annak 

érdekében, hogy a teljes elszámolást el lehessen végezni. Az I. féléves gazdálkodás 

időarányosan teljesült, a tervezett rezsi költségeken belül maradtak. Mivel az óvoda 2013. 

augusztus 31-el megszűnt, az ezt követő kifizetések Kapolcs község költségvetésében fognak 

megjelenni.  

Márvány Gyuláné  polgármester megköszönte a kiegészítést. Kérte a képviselőket 

amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Ács Lászlóné   alpolgármester szerint a fenntartó önkormányzatoknak pótolni kell a hiányt, 

attól függetlenül, hogy még nem tudják honnan lehet előteremteni a pótelőirányzatot. Meg 

kell nézni a költségvetést, hol lehet csökkenteni a kiadásokon.  

Marton Istvánné  polgármester javasolta elfogadni a beszámolót.  

Márvány Gyuláné    polgármester mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a 

képviselőknek  fogadják el az óvoda I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Kérte először Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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54/2013. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete  Közös Fenntartású Óvoda 2013. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

Márvány Gyuláné   polgármester kérte  Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

80/2013. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-

testülete  Közös Fenntartású Óvoda 2013. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

Márvány Gyuláné   polgármester megköszönte a képviselők  részvételét,  az ülést 18.30 

órakor bezárta.  

Kmf.  

 

 

Marton Istvánné      Márvány Gyuláné 

polgármester       polgármester 

 

 

Takács Lászlóné 

           jegyző 

 

 


