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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
4 fő, Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából szintén 4 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:
Napirendet:

1./ Közös Fenntartású Óvoda 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról
beszámoló.
Előadó : Márvány Gyuláné
polgármester

1. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy az óvoda 2013. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló írásos előterjesztést a képviselő megkapták.
Felkérte Molnár Lászlóné költségvetési főelőadót, amennyiben az előterjesztéssel
kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Molnár Lászlóné
elmondta, hogy a III. negyedéves költségvetési beszámoló a 2013.
augusztus 31-el megszűnt óvoda pénzügyi kiadásait, illetve bevételeit a megszűnés
időpontjának megfelelően tartalmazza. Erre az időszakra tervezett kiadásokat az állami
finanszírozás fedezte. A 2013. szeptember 1. utáni kiadások a Kapolcsi önkormányzatnál
jelentkeznek, ideértve a létszámleépítés – 1.903.095,-Ft - kiadását, melyre pályázatot
nyújtottak be. Megkapták az értesítést a kedvező elbírálásról. Az értesítés szerint 1569.879,-Ft
támogatásban részesülnek. A különbözetet a két önkormányzatnak kell kifizetni.
Vigántpetendnek a 6 óvodást figyelembe véve 125.000,-Ft önrészt, Kapolcsnak pedig a 10
óvodást figyelembe véve 208.216,-Ft-ot kell fizetnie. A szeptemberi bér kifizetése is Kapolcs
község önkormányzatának költségvetéséből lett realizálva. A teljes elszámolást csak 2014-ben
a végkielégítés kifizetése után tudják elkészíteni. Az idei évben csak a 2013. augusztus 31-ig
felmerült személyi és dologi kiadások önkormányzatokra eső részét kell lefinanszírozni.
Várhatóan Kapolcsnak 2.218. eFt-ot, Vigántpetendnek pedig még 1.331 eFt –ot kell fizetnie a
költségvetésében elfogadott finanszírozáson felül.
Márvány Gyuláné
polgármester megköszönte a kiegészítést. Kérte a képviselőket
amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Marton Istvánné polgármester megkérdezte, a felmentett dolgozó minden neki járó juttatást
megkapott –e?
Molnár Lászlóné elmondta, folyamatosan kapja a bérét. A végkielégítés összegét az utolsó
munkanapon kell kifizetni.
Tóth Attila képviselő megkérdezte a 2.218 eFt Kapolcs költségvetésében szerepel –e?
Molnár Lászlóné elmondta, hogy ez az összeg Kapolcs költségvetésében már megjelenik,
hogy a szeptember 1-től felmerült kiadásokat Kapolcs fizette. Tehát ez az összeg nem plusz
kiadást jelent.
Márvány Gyuláné polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló
elfogadását.
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Kérte először Vigántpetend község képviselő-testületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
67/2013. /X. 30./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete Közös Fenntartású Óvoda 2013. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Márvány Gyuláné polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
104/2013. /X. 30./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs
község Önkormányzata Képviselőtestülete Közös Fenntartású Óvoda 2013. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja.

Molnár Lászlóné tájékoztatta a képviselőket, hogy a megszűnt óvodánál elvégezték a
leltározást, hiány nem volt. Minden vásárlásról külön karton vezettek, az értékesebb játékok
egyedileg kerültek felvételre, a kisebb, elhasználódott – plüss – játékokat egy zsákba rakták.
A két képviselő-testületnek kell eldönteni, mi lesz ezeknek a sorsa.
Mohos Attila képviselő megkérdezte a konyhai eszközök leltározása során, az előző
leltárhoz viszonyítva volt –e eltérés?
Molnár Lászlóné elmondta, eltérés nem volt, azonban sok olyan használhatatlan eszközt
találtak, aminek a selejtezése nem történt meg.
Márvány Gyuláné
polgármester mivel több hozzászólás nem volt,
képviselők részvételét, az ülést 18.00 órakor bezárta.
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