
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.    

 

Száma: 373-1/2014.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. 

január 30-án /csütörtökön/ 18.30 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti község Önkormányzata részéről 
 

   Hárshegyi József  Társulási Tanács elnöke 

   Gulyás Erzsébet  Társulási Tanács tagja 

   Egyed Péter   Társulási Tanács tagja 

   Polgár László   Társulási Tanács tagja 

   Sztrik Emilné   Társulási Tanács tagja 

   Varga János   Társulási Tanács tagja 

Hegyesd község Önkormányzata részéről 

   Stark Sándor   Társulási Tanács tagja 

Imre Gabriella   Társulási Tanács tagja 

Fekete Róbertné  Társulási Tanács tagja 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Kovács Krisztián  Társulási Tanács tagja 

   Somogyi Józsefné   Társulási Tanács tagja  

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről 

   Márvány Gyuláné  Társulási Tanács tagja 

Orsós János   Társulási Tanács tagja 

Szabó István   Társulási Tanács tagja 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Mohos Attila   Társulási Tanács tagja 

Tóth Attila   Társulási Tanács tagja 

 

Vigántpetend  község Önkormányzata részéről 

   Marton Istvánné  Társulási Tanács tagja 

Ács Lászlóné   Társulási Tanács tagja 

Kandikó Ferencné  Társulási Tanács tagja  

 Nagy Péterné   Társulási Tanács tagja 
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Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Nemoda István   külsős alpolgármester 

   Farkas Károly   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Hárshegyi József  Társulási Tanács elnöke 

             

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné  

 

Hárshegyi József  elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási 

Tanács ülése határozatképes, hisz a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból  16 fő jelen van, így 

az ülést megnyitotta.  

 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül,  egyhangúlag 

elfogadták az alábbi:  

N a p i r e n d e t :   1./   Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2013. 

évi  költségvetésének módosítása.  

 Előadó:   Sztrik Emilné óvodavezető 

 2./  Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2014. 

évi költségvetésének elfogadása.  

 Előadó:   Sztrik Emilné óvodavezető 

 3./   Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása.  

  Előadó:   Hárshegyi József  elnök 

 4./   Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása.    

        Előadó:   Hárshegyi József  elnök 

 

1. Napirend 

Hárshegyi József  elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítására vonatkozó tervezetet a 

képviselők írásban megkapták. Az előterjesztésből látszik, hogy a bevételek növekedése miatt 

van szükség a költségvetés módosítására. A bevételi előirányzatot növelni kellett az óvoda 

részére nyújtott 1.555 eFt-os pótelőirányzattal, illetve a saját bevételek is növekedtek az 

eredeti előirányzathoz viszonyítva 555 eFt-tal.  

Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  
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Sztrik Emilné  óvodavezető elmondta, hogy a decemberi testületi ülésen döntöttek az óvoda 

részére nyújtott 1.555 eFt-os pótelőirányzatról, mely az ÁFA fizetési kötelezettség változása 

miatt vált szükségessé. Saját bevételük is növekedett 555 eFt-tal. Ezt a két változást kér 

elfogadni az óvoda 2013. évi költségvetésében.   

Hárshegyi József  polgármester megköszönte a kiegészítést. Kérte a tagokat, amennyiben az 

előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

1/2014./I. 30./ Társulási Tanács   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi 

Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének 

módosítását elfogadja,  bevételi és kiadási 

főösszegét  - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal  - 27.276 eFt-ban 

állapítja meg.  

 

/Költségvetés módosítását tartalmazó határozati javaslat a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

Hárshegyi József  elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetésére vonatkozó tervezetet a képviselők írásban 

megkapták.  

Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, hogy az állami támogatás fedezi az óvodapedagógusok  

illetményét a jogszabály által biztosított mértékben. Az óvoda működtetés költségeinek 

fedezetére szolgáló állami támogatás összegét az ellátott gyermekek létszáma alapján 

állapítják meg. Jelenleg 58 főre kapják a támogatást. Az étkeztetésre  adott normatíva nem 

biztosítja a tervezett kiadás összegét, ezért a Monostorapáti önkormányzat részére 5.766 eFt. 

támogatással terveztek. Ez az összeg még változhat, mivel a póttámogatásról február 4-ig 

döntenek. Amennyiben erre kapnak plusz pénzt, azt a Monostorapáti önkormányzat kapja.  

Egyed Péter  képviselő megkérdezte miért a Monostorapáti önkormányzatnak kell biztosítani 

ezt az összeget ? Úgy gondolja, ha társulásban működnek, a plusz kiadás szükségletet is 

közösen kell viselni.  

Krunikkerné Török Andrea   elmondta, a Vigántpetendről, Hegyesdről és Kapolcsról bejáró 

gyerekek utáni  normatíva teljesen fedezi az étkezési költségeket is. Változott a finanszírozás 

módja. Eddig az étkezők száma alapján adták a támogatást, most a konyhát finanszírozzák. 

Ezzel a finanszírozási módszerrel az előző évhez viszonyítva 4 m Ft-tal kevesebb támogatást 

kapnak, ami még változhat. Azért csak Monostorapáti támogatással számoltak, mivel az itteni  

gyerekek után kapott állami támogatás nem fedezi a teljes kiadási költségeket. Javasolta 

visszatérni félévkor az önkormányzati támogatás összegére, hisz póttámogatás várható, és a 

tényleges kiadás ismeretében tudnak dönteni a fenntartó önkormányzatok által nyújtandó 

támogatás összegéről.  
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Egyed Péter   képviselő megkérdezte miből tudja Monostorapáti község önkormányzata 

kigazdálkodni ezt a támogatási összeget? 

Krunikkerné Török Andrea   elmondta, hogy ez az összeg az önkormányzat tervezett 

költségvetésébe be van építve, a tartalékból biztosítani tudják.  

Hárshegyi József   polgármester javasolta az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni az 

óvoda 2014. évi költségvetését azzal, hogy félévkor visszatérnek a fenntartói támogatásra. 

Amennyiben a póttámogatás után is szükség lesz önkormányzati támogatásra, szerinte azt 

közös költségviseléssel kell biztosítani.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban foglalt  

költségvetéssel  egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

2/2014. /I. 30./ Társulási Tanács   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi 

Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetési bevételi 

és kiadási főösszegét  - az előterjesztést képező 

határozati javaslatban foglalt tartalommal  - 

57.000 eFt-ban állapítja meg.  

/Költségvetést tartalmazó határozati javaslat a jkv. mellékletét képezi/ 

 

3. Napirend 

Hárshegyi József  elnök elmondta, hogy a Monostorapáti  és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítására vonatkozó tervezetet a 

képviselők írásban megkapták. Az előterjesztésből látszik, hogy az 1. napirend során már 

tárgyalt bevételek növekedése miatt van szükség a költségvetés módosítására. 

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal 

egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

3/2014./I. 30./ Társulási Tanács   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Tanács  2013. évi költségvetésének módosítását 

elfogadja,  bevételi és kiadási főösszegét  - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal  - 14.719 eFt-ban állapítja meg.  

 

/Költségvetés módosítását tartalmazó határozati javaslat a jkv. mellékletét képezi/ 
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4. Napirend 

Hárshegyi József  elnök elmondta, hogy a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása  2014. évi költségvetésére vonatkozó tervezetet a képviselők 

írásban megkapták.  A  Társulás költségvetésének bevétele az intézmény részére 

intézményfinanszírozás jogcímén átadott támogatásból keletkezik.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban foglalt 

költségvetéssel  egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

4/2014. /I. 30./ Társulási Tanács   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Tanács 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét  - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal  - 42.580 eFt-ban 

állapítja meg.  

/Költségvetést tartalmazó határozati javaslat a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József   elnök megköszönte a részvételt, az ülést 19.00 órakor bezárta. 

  

 

Kmf.  

 

 

 

         Hárshegyi József  

              Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

 

 


