Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Önkormányzati Képviselőtestület
8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.

Önkormányzati Képviselőtestület
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34.
Száma: 127-6/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat
Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének,
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. augusztus 24-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel
megtartott együttes üléséről.
Helye:

Faluház Kapolcs, Kossuth u. 60.

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gulyás Erzsébet
Egyed Péter
Polgár László

alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Krunikkerné Török Andrea
Török Jenőné
Kiss János

körjegyző
pü. vezető
iskola gazd.vez.
CKÖ elnöke

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

2
Távolmaradását előzetes bejelentette:
Somogyi Józsefné

képviselő

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Mohos József
Berki Sándor
Kocsis Zoltánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Szőke András

képviselő

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Márvány Gyuláné
Mohos Attila
Orsós János
Szabó István

polgármester
képviselő
képviselő CKÖ elnöke
képviselő

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Tóth Attila

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívott:
Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke

Nagy Lajos

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Nagy Péterné
Nemoda István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Kandikó Ferencné
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Kajdi István
Márvány Gyuláné
Marton Istvánné
Takács Lászlóné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

képviselő
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző

Márvány Gyuláné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az
öt Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7
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tagjából 4 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Taliándörögd község
Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő
Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, 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./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. I.
félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó:

Szipőcs Csaba
iskola igazgató

1. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola
2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató elmondta az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóból
látszik hogy az időarányos teljesítés kicsit több mint 50 %-os. Ennek egyik oka, hogy az
iskola az első félévben jelentős összegű pályázati támogatásban részesült, - TIOP pályázat
keretében 8 millió forintot nyertek informatikai fejlesztésre, interaktív táblák vásárlására valamint több olyan kiadásuk volt, melyre nem volt tervezve előirányzat, ez később kerül
beépítésre a költségvetésükben. Ilyen kiadás volt a prémiuméves dolgozó részére kifizetett
jubileumi jutalom, mellyel nem terveztek, az önkormányzat azonban ezt az összeget
visszaigényelheti, így a személyi juttatásoknál is magasabb lett az időarányos teljesítés. A
vásárolt élelmezési kiadás is több, mivel az iskolai tanév során felmerült étkeztetési költség
nagyobb része az I. félévben keletkezik. A dologi kiadások sem egyenletesen alakultak, mivel
a számlák sem egyenletesen érkeznek. Elszámoló számlát csak a villanyszámlánál kaptak, a
gáz még nem érkezett meg. Vannak olyan kiadások amelyek tervezhetőek, de mindig
jelentkezik olyan, amire nem számítottak. Az idén kellett elkészíteni az intézmény
érintésvédelmi felülvizsgálatát, valamint az ÁNTSZ ellenőrzés által előírt kockázati elemzést
is el kell készítetni októberig, ennek költségével sem számoltak, de ez csak a II. félévi
gazdálkodásnál fog jelentkezni. A tankönyveknél a teljesítésben lemaradás van, ami
természetes, hisz a kiadás szintén a második félévben fog jelentkezni. Az épületek
karbantartását folyamatosan elvégezték. A felső tagozatban megtörtént a parkettacsiszolás, a
taliándörögdi iskolában közhasznú dolgozók segítségével végezték el a nyári meszelést. A
tanulói létszám csökkent, várhatóan 192 fővel indul az új tanév. Nagy változások várhatók az
oktatásban, a tervezett változtatások aggasztóak. A tervek szerint az állam finanszírozza a
pedagógusok bérét, az intézmények fenntartása, működtetése továbbra is önkormányzati
feladat marad. Változások lesznek a személyi összetételben is. A napközis pedagógus szülési
szabadságra ment, helyette új pedagógust vettek fel, valamint új pedagógus fogja tanítani az
angol-német nyelvet is. Az elmúlt tanév sikeres volt, az iskolai újság részletesen foglalkozik
az elmúlt tanévben történtekkel.
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Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Nagy Lajos Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság nem
tárgyalta az intézmény I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mivel a költségvetéssel
kapcsolatban nem volt döntési helyzet, nem került sor a költségvetés módosítására. A
beszámolóból látszik, hogy az iskola működése kiegyensúlyozott, a szükséges pénzeszközök
rendelkezésre álltak, ez megnyugtató az önkormányzatok számára. A féléves teljesítés
rendben van, melyet a beszámoló melléklete szerinti kimutatás is tartalmaz. Egy két esetben –
helyettesítés, továbbképzés, megbízási díj - előfordult, hogy arányosan többet költöttek, de ha
összesen nézik a személyi juttatások alakulását, ez elfogadható. A dologi kiadásoknál az
üzemeltetési költség majdnem eléri az éves előirányzatot, ha azonban az összes dologi
kiadást nézzük, a teljesítés 53 %-os, a félévnek megfelelő. Különböző sajtóinformációk
szerint nagy változások lesznek az oktatásban, konkrétan még nem tudni mi kerül elfogadásra,
hisz mindig más-más információ hangzik el. Még nem döntöttek az iskolák szervezeti
változtatásáról sem. Azt azonban már most is tudni lehet, ha az állami irányítás valósul meg,
az iskola rosszabbul jár, kevesebb pénzt fog kapni.
Megköszönte az intézmény dolgozóinak a munkáját, javasolta a beszámoló elfogadását.
Sztrik Emilné képviselő elmondta a megyei tanévnyitó ünnepségen is az oktatási reform
várható hatásaival foglalkoztak. Ugyanazok a problémák vetődtek fel, mint ami itt elhangzott.
Konkrét dolgot még nem tudtak mondani a változásokról.
Gratulált Szipőcs Csaba iskolaigazgatónak a mesterfokú matematika szak elvégzéséhez,
további jó munkát kívánt.
Márvány Gyuláné
polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Az iskola I. féléves
gazdálkodásról szóló beszámolót alaposnak tartotta, javasolta annak elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
55/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Márvány Gyuláné polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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31/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

Márvány Gyuláné polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
42/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

Márvány Gyuláné polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
34/2011. /VIII. 24./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

Márvány Gyuláné polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
51/2011. /VIII.24./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.
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Kiss János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Monostorapáti Ifjúsági szervezet
vezetője elmondta, hogy az idei tanévtől is folytatódik az iskola keretein belül szervezett
táncoktatás. Az elmúlt évben fejkvóta alapján járultak hozzá az önkormányzatok az
oktatáshoz, attól függően melyik településről, hányan vettek részt. Az oktató megbízási
díjának kifizetése mindig problémás volt, ezért javasolta, hogy a költségvetés tervezésekor az
iskola költségvetésébe tervezzék be ezt a támogatást.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató szerint az volna a jó, ha a Szín-Vonal
Intézmény vállalná fel ezt a feladatot.

Művészetoktatási

Kiss János szerint ez nem biztos, hogy jó lenne, mivel a második fakultatív oktatást nem
biztos, hogy támogatják, a szülők pedig nem tudják kifizetni a táncoktatás díját.
Márvány Gyuláné polgármester javasolta, készítsenek számítást arra vonatkozóan milyen
összeggel kellene hozzájárulni önkormányzatonként. A konkrét összeg ismeretében tudnak
dönteni.
Mivel a képviselők részéről több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt,
az ülést 18.50 órakor bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Kajdi István
polgármester

Márvány Gyuláné
polgármester

Marton Istvánné
polgármester

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

