Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti

Önkormányzati Képviselő-testület
8296 H e g y e s d

Száma: 332-8/2012.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint Hegyesd
község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2012. április 18-án /szerdán/
19.10 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Az ülés helye:

Többfunkciós Közösségi Ház
Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Jelen vannak:

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Egyed Péter

képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Somogyi Józsefné

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea költségv. főea.
Jegyzőkönyvvezető: Czippné Miklós Andrea
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Hárshegyi József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét
képviselő-testület továbbra is határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselőtestületének 5 tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, így az
ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendet, kérte a képviselőket, hogy a kiküldött napirendi pontokat fogadják el.
Képviselő-testületek a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:

N a p i r e n d e t :

1./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
költségvetésének zárszámadása.

2011. évi

Előadó: Sztrik Emilné
óvodavezető
2./ Közös Fenntartású Körjegyzőség 2011. évi
költségvetésének zárszámadása.
Előadó:

Takács Lászlóné
körjegyző

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Elmondta, hogy a Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló előterjesztést a
képviselők írásban megkapták.
Kérte az óvoda vezetőjét, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése
van, tegye meg.
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Sztrik Emilné óvodavezető: Tisztelettel köszöntötte Polgármester urakat, képviselőtestületek
tagjait, jegyző asszonyt. Elmondta, hogy a szöveges előterjesztésben röviden, tömören
értékelte az egész évet, mely tartalmazza, hogy a legfontosabb feladat az óvoda épületének a
felújítása. A mellékletekben a részletes elszámolások megtalálhatók. Megköszönte a pénzügyi
előadó munkáját, melyet az óvoda költségvetésének elkészítésében nyújtott.
Kérte a képviselőket, akinek az óvoda zárszámadásával kapcsolatban kérdése, hozzászólása
van, tegye meg.
Gulyás Erzsébet képviselő (Monostorapáti): Kérdezte, a megbízási díj, 482 e/Ft kinek jár?
Elmondta, hogy konyha fertőtlenítésre beterveztek 39 e/Ft-ot, de ebből nem lett semmi, akkor
ez másik tételben van bent?
Krunikkerné Török Andrea költségvetési főelőadó: Elmondta, hogy első félévre a
gazdasági vezető megbízási díjjal szerepelt a költségvetésben, volt, másik része pedig aki
felmentett konyhai dolgozó, már külsősnek számít, nyugdíjba ment. A felmentési idejére járó
bér külsős megbízási díj, tehát ez nemcsak megbízási díj, hanem felmentési bér is.
Elmondta, hogy külön így, hogy fertőtlenítés nem szerepelt, hanem az egész óvoda
meszelésében van benne.
Wind József képviselő (Monostorapáti): Kérdezte, az élelmezésvezető nem volt eredeti
előirányzatba betervezve?
Krunikkerné Török Andrea költségvetési főelőadó: Elmondta, hogy az
élelmezésvezetőnek létszáma volt. Félévkor megszűnt az álláshely. Amíg volt álláshely, addig
személyire lett tervezve, de félévkor lett módosítva. az élelmezésvezető és a gazdasági vezető
létszámát megszüntettük az óvodában, és ezért csökkent félévkor 11-ről 9 főre az óvoda
létszáma. Mindig ott volt tervezve, de át kellett csoportosítani dologiba.
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Megköszönte a hozzászólásokat, javasolta
a zárszámadás elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
22/2012. /IV. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Napközi-otthonos
Óvoda
2011.
évi
költségvetésének
gazdálkodásáról
szóló
zárszámadást elfogadja.

4

Utasítja a
körjegyzőt, hogy az intézmény
zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésének zárszámadásába építse
be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Kérte Hegyesd község Önkormányzata
Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag megalkotta a következő:
10/2012. /IV. 18./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének
gazdálkodásáról szóló zárszámadást elfogadja.
Utasítja a
körjegyzőt, hogy az intézmény
zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésének zárszámadásába építse
be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirend
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Elmondta, hogy a Körjegyzőség 2011. évi
költségvetésének zárszámadásáról szóló előterjesztést előzetesen a képviselők írásban
megkapták. Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben az írásos előterjesztéssel
kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
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Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs, amennyiben a
képviselőknek kérdésük, észrevételük van, szívesen válaszol.
Wind József képviselő (Monostorapáti): Kérdezte, a felhalmozási kiadás mit tartalmaz?
Krunikkerné Török Andrea költségvetési főelőadó: Elmondta, egy számítógépházat
vásároltak. Monitort nem kellett cserélni, csak a gépet. A dologit átcsoportosítva
felhalmozásira, mindig a legrégebbi gépet cserélik.
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Mivel a képviselők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt, javasolta a zárszámadás elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
23/2012. /IV. 18./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének
gazdálkodásáról szóló zárszámadást elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény
zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésének zárszámadásába építse
be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Kérte Hegyesd község Önkormányzata
Képviselő-testületét szavazni.
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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
11/2012. /IV. 18./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Körjegyzőség
2011. évi költségvetésének gazdálkodásáról
szóló zárszámadást elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmény
zárszámadását Monostorapáti Önkormányzat
2011. évi költségvetésének zárszámadásába építse
be.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: azonnal

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
NAPIREND UTÁN:
Gulyás Erzsébet képviselő (Monostorapáti): Elmondta, hogy az újfalut és a falut összekötő
közúti töltés oldalát több helyen kimosta a víz, és most, hogy nő a fű, ez egyre kevésbé
látszik. Ez néhol határozottan balesetveszélyes. Ugyan a járda a Bati-ház mellett meg lett
csinálva, és többen használják is, de ehhez kapcsolódóan szeretné ismételten kérni, hogy a
beton lépcsőfokok legyenek egy kis karóval megerősítve, hogy ne csússzanak le, ugyanis
billeg és balesetveszélyes. Az esőktől már ősszel is megülepedett az a föld, amin van, és
csúsznak le a betonlapok. Az alumíniumkorlát mellett két helyen is van több centi mélyedés,
ami szintén balesetveszélyes. A töltés után is vízmosás van. Kérte, hívják fel a közútkezelő
figyelmét, hogy javítsák ki a töltést, mert a bitumen burkolat is megrepedezik már ebből
kifolyólag.
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Elmondta, hogy a Veszprém-Tapolca
közötti út kezelője a Közúti Igazgatóság, a hídnál a földmozgás a folyamatos rezgés miatt
balesetveszélyes. 3 éve a megyei költségvetési keretben benne van a felújítása. A
zárszelvények tönkre vannak menve. Fel kell újítani a hidat, a töltést is. Ott nincs se járda, se
útpadka.
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Gulyás Erzsébet képviselő (Monostorapáti): Ha kell, minden hónapban írni kell
közútkezelőnek, belefoglalva, hogy amennyiben baleset vagy személyi sérülés történik, övék
a felelősség. Különben azt fogják megvárni, amíg leszakad a híd.
Wind József képviselő (Monostorapáti): Írásban kell jelezni és írásban kell választ kérni.
Statikai vizsgálatot kell kérni, hogy biztos, hogy a híd nem sérült már annyira, hogy elbírja a
forgalmat. Folyamatos felülvizsgálat kell erre vonatkozólag.
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Elmondta, hogy mai nap folyamán
elmaradt egy bejárás. Múlt héten volt Vigántpetend és Taliándörögd bejárása a Swietelsky
Kft-vel. Mai napra Monostorapáti, Kapolcs, Hegyesd volt betervezve, de jövő héten lesz
megtartva. Július 15-ig meg kell oldani a javításokat, az aszfaltozást és a többit.
Szipőcs Csaba képviselő, általános iskola igazgatója: Megköszönte a gyerekeknek a
versenyekre való eljutást az önkormányzatnak.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az együttes képviselőtestületi ülést 19.30
órakor bezárta.

K. m. f. t.

Hárshegyi József
polgármester
(Monostorapáti)

Stark Sándor
polgármester
(Hegyesd)

Takács Lászlóné
körjegyző

