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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd község 
Önkormányzat Képviselő-testületének, Taliándörögd község Önkormányzat Képviselő-
testületének, Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend  község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án /szerdán/ 18.00 órai kezdettel 
megtartott együttes üléséről.  

 
Helye:    Művelődési Ház 
   Vigántpetend, Petőfi u. 18.  
    
Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
   Hárshegyi József  polgármester 
   Gulyás Erzsébet   alpolgármester  
   Szipőcs Csaba    képviselő /iskolaigazgató/ 
   Sztrik Emilné   képviselő 
   Wind József   képviselő 
 
   Távolmaradását előzetesen  bejelentette: 
   Egyed Péter   képviselő  
    
 
   Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 
    
   Polgár László   képviselő  
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   Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
   Takács Lászlóné   körjegyző 
   Krunikkerné Török Andrea    pü. vezető 
   Molnár Lászlóné  pü. főelőadó  
   Török Jenőné   iskola gazd.vez. 
    
    
       
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Stark Sándor   polgármester 
   Imre Gabriella   alpolgármester 
   Fekete Róbertné    képviselő 

Kovács Krisztián  képviselő (18.45-től) 
 

   Távolmaradását előzetesen  bejelentette: 
 
Somogyi Józsefné   képviselő  

    
 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 
    
   Kajdi István   polgármester 
   Berki Sándor   képviselő 
   Mohos Béláné   képviselő 
    
   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  
   
   Mohos József   alpolgármester 
   Inhoff Zoltán   képviselő 

   
Tanácskozási joggal meghívott: 
Kissné Borbély Adrienn körjegyző 

     
Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Márvány Gyuláné  polgármester 
   Tóth Attila   alpolgármester 
   Mohos Attila   képviselő 
   Orsós János   képviselő    CKÖ elnöke 
   Szabó István   képviselő 
        
   Tanácskozási joggal meghívott: 
   Nagy Lajos    Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke 
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Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
   Marton Istvánné   polgármester 
   Ács Lászlóné    alpolgármester 
   Farkas Károly     képviselő 
   Nagy Péterné    képviselő (18.05-től) 
   Nemoda István    külsős alpolgármester 
   
 
   Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 
   Kandikó Ferencné   képviselő 
 
       
    
Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 
     Stark Sándor   polgármester 
     Kajdi István   polgármester 
     Márvány Gyuláné  polgármester 
     Marton Istvánné  polgármester 
     Takács Lászlóné  körjegyző 
     Kissné Borbély Adrienn körjegyző 
           
Jegyzőkönyvvezető:  Czippné Miklós Andrea  
 
 
 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
mind az öt Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének  7 
tagjából 5 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő,   Taliándörögd község Képviselő-
testületének 5 tagjából 3 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének  mind az 5 tagja,  Vigántpetend 
község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülést megnyitotta.  
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 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. évi 

 költségvetésének zárszámadása 
 
      Előadó:     Szipőcs Csaba 
            iskola igazgató 
 
        2./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító  
                Okiratának módosítása 
 
    Előadó: Szipőcs Csaba  
     Iskola igazgató 
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1. NAPIREND 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Elmondta, hogy a képviselők előzetesen írásban 
megkapták az iskola zárszámadásával kapcsolatos írásos előterjesztést.  
Megkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 
kiegészítése van, tegye meg.  
 
Szipőcs Csaba általános iskola igazgatója: Tisztelettel köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy az iskola 
eredeti költségvetése 91.654 e/Ft volt, a módosítás 100.690 e/Ft. A különbségek láthatók részletesen 
lebontva mindhárom - alsótagozatra, felsőtagozatra és a taliándörögdi - tagintézményre. A 
különbségek pályázati támogatásokból, költségvetési támogatásokból, illetve saját bevételekből 
jöttek létre.  
Ami kérdés merülhet fel, saját bevétel elmaradása, mely elég nagy összeg, 210 e/Ft, 927, 141 e/Ft. 
ezek tulajdonképpen nem elmaradások voltak, de így kellett őket kezelni. Ezek függő kiadások voltak 
tekintettel arra, hogy a tankönyv térítési díjaknál csak az szerepelhet a költségvetésünkben, amit 
bevételezünk könyvet, azok a szülői befizetések, amik a gyerekek könyveire történtek, ezeket függő 
kiadásként kell kezelni.  
Elég sok pályázati támogatásban részesült az iskola, önállóan is pályáztunk, illetve a fenntartó is 
pályázott. Tavalyi évben mindhárom épületbe interaktív táblát vásároltak.  
Kiadásaik nagyjából úgy alakultak, ahogy tervezték, így ezzel tudták zárni az elmúlt esztendőt. 
Megpróbáltak a betervezetteken felül is végrehajtani olyan munkálatokat, amiket szükségesnek 
láttak és amik azért kellenek, hogy tovább tudjanak haladni és megóvják az épületeik állagát. Nyár 
folyamán nagyobb volumenű felújítások is történtek, parkettacsiszolások, lakkozások. Szülők is sokat 
segítettek. Igyekeztünk az épületeket és az udvarokat karban tartani, hogy azok megfeleljenek. 
Elmondta, jelenleg 1 fő közhasznú karbantartót alkalmaznak a Munkaügyi Központ támogatásával, 
amiért majd az alapító okiratot módosítására is szükség van. El kell mondani, hogy nagyon sok 
minden elkészült az elmúlt egy hónapban és reméli a következő hónapokban, amíg itt lesz a dolgozó,  
hisz sok dolgot el tud végezni, amit különben nem tudtunk volna megcsináltatni.  
Elmondta, hogy az intézmény működése biztosított volt az elmúlt évben. 
Az intézmény dolgozói nevében megköszönte a támogatásokat, az intézmény és a gazdasági dolgozók 
munkáját, megköszönte a polgármesterek, képviselők, jegyző hozzáállását és munkáját. 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Felkérte a Döntés-előkészítő Bizottság elnökét, Nagy 
Lajos urat, hogy az iskola zárszámadásával kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Nagy Lajos Döntés-előkészítő Bizottság elnöke: Elmondta, az iskola nem igényelt különösebb 
összeget, ettől függetlenül megállapíthatjuk, hogy 2011-ben teljesen reális költségvetést fogadott el a 
testület.  
Meg kell köszönni az iskola dolgozóinak, fenntartóinak, hogy pályáztak, mert végülis 9 millió forint  
plusz pénz jött múlt évben az iskolához, amely pályázati támogatásokból, másrészt pedig 
költségvetési támogatásokból jöttek be. Jelentős dolog, hogy biztosították a pedagógus 
továbbképzést, így biztosították a pedagógusok megfelelő szakos ellátottságát. Szintén biztosították a 
tapolcai rendezvénycsarnokba való bejárást, mely fontos volt.  
A pályázati pénzek teljes egészében oda kerültek, azokhoz a tagozatokhoz, ahova tervezték. 
Pontosan annyi pénzt használtak fel, amennyi rendelkezésre állt. Ha megnézzük a dologi kiadások és 
a személyi teljesítések adatait, akkor láthatjuk, hogy többé-kevésbé a tervezettnek megfelel. Az, amit 
az önkormányzatok meghatároztak, azt az iskola pontosan teljesítette.  
Összességében el lehet mondani, hogy az iskola megfelelően gazdálkodott. 
Megköszönte az iskolavezetésnek, a tantestületnek, a gazdasági dolgozóknak ezirányú munkáját.  
az iskolában most nagyon sok változás elé néznek, kérte, amennyiben lehet, az oktatásra fordítsák a 
legnagyobb hangsúlyt.  
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Az ősz folyamán mindenképpen érdemi tanácskozásra kell sort keríteni. Hogy milyen formában lesz a 
következőkben a működetés, egyelőre még nyitott kérdés. 
Javasolta, fogadják el az iskola tavalyi évi költségvetésének zárszámadását. 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Megköszönte a szóbeli kiegészítést, elmondta, hogy 
ezek a számok tényszámok, az előző év adatai, melyen már változtatni nem tudnak.  
Kérte a képviselőket, akinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.  
 
Nemoda István külsős alpolgármester (Vigántpetend): Elmondta, annak csak örülni lehet, ha van egy 
intézmény, amely problémamentesen működik, és pénzügyileg, szakmailag elismert.   
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Megköszönte az iskola vezetőségének a végzett 
munkáját, kérte, ezekben az elkeseredett időkben se adják fel, hiszen az iskola a jövő, meg kell 
próbálni, mindent el kell követni annak érdekében, hogy az iskola megmaradjon.  
Javasolta az iskola 2011. évi költségvetésének zárszámadását elfogadni. Ismertette a határozati 

javaslatot.  

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét szavazni. 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

20/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Művészetek Völgye Közös Fenntartású 
Általános Iskola 2011. évi költségvetésének 
zárszámadását elfogadja. 

 
 Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét, hogy az 
intézmény zárszámadását Monostorapáti 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
zárszámadásába építse be. 

 
Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 
 

Határidő:   azonnal 
 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni. 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

8/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 
 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános 
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Iskola 2011. évi költségvetésének zárszámadását 
elfogadja. 
 
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét, hogy az 
intézmény zárszámadását Monostorapáti 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
zárszámadásába építse be. 

 
Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 
 

Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte Vigántpetend község Önkormányzati 
Képviselő-testületét szavazni. 
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta 
az alábbi:  
 
 
16/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 
 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Művészetek Völgye Közös Fenntartású 
Általános Iskola 2011. évi költségvetésének 
zárszámadását elfogadja. 
 
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét, hogy az 
intézmény zárszámadását Monostorapáti 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
zárszámadásába építse be. 

 
Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 
 

Határidő:   azonnal 
 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte Taliándörögd község Önkormányzati 

Képviselő-testületét szavazni. 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

19/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Művészetek Völgye Közös Fenntartású 
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Általános Iskola 2011. évi költségvetésének 
zárszámadását elfogadja. 
 
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét, hogy az 
intézmény zárszámadását Monostorapáti 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
zárszámadásába építse be. 

 
Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 
 

Határidő:   azonnal 
 

 
Marton Istvánné  polgármester (Vigántpetend): Kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-
testületét szavazni. 
 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az 
alábbi:  
 
22/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános 
Iskola 2011. évi költségvetésének zárszámadását 
elfogadja. 
 
Utasítja a gesztor önkormányzat körjegyzőjét, hogy az 
intézmény zárszámadását Monostorapáti 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
zárszámadásába építse be. 

 
Felelős:    Takács Lászlóné 

                       körjegyző 
 

Határidő:   azonnal 
 

 
 

2. NAPIREND 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Elmondta, hogy a Művészetek Völgye Általános 
iskola Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselők előzetesen 
írásban megkapták. Az Alapító Okirat szakfeladatonkénti módosításáról van szó, a 
közfoglalkoztatással  kapcsolatosan (rövid időtartamú, helyettesítő, hosszabb, egyéb) valamint az 
egyéb számviteli költség. 
Ismertette a határozati javaslatot. 
Kérte a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék 
meg.  
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Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Részletes felvilágosítást kért arról, hogy miért van 
szüksége az iskolának ilyen munkaerő alkalmazására, hiszen eddig minden ilyen feladatot az 
önkormányzat közmunkásai láttak el az egyes intézményeknél. Most mi fog változni ezáltal? 
 
Szipőcs Csaba Művészetek Völgye Általános Iskola igazgatója: Elmondta, látható, hogy 3 
szakfeladatból tevődik össze a közfoglalkoztatás. Ez tulajdonképpen nem teljesen újkeletű, eddig is 
volt már ilyen, hogy munkanélküliek rövidebb távú közfoglalkoztatása, melyet a Munkaügyi 
Központon keresztül, az ő támogatásukkal tudtuk megvalósítani. Nem először van, többször volt már 
ilyen. Ha egy pedagógus vagy gazdasági dolgozó, vagy bárki hosszabb távú betegségből adódóan 
kiesik a munkából, akkor az ő helyettesítését így is meg tudják oldani, hogy a Munkaügyi Központ 
besegít ebbe. Így az intézmény plusz bevételhez jut. Plusz karbantartóra azért van szükség, mert 
olyan munkálatok is vannak, amik azért bizonyos szakértelmet igényelnek. Mint ahogy említette, 
olyan karbantartót alkalmaznak ennek keretében, illetve szeretnének a következő hónapokban 
alkalmazni, aki ezeket a feladatokat el tudja látni. Az önkormányzat közmunkásai segítettek, amikor 
arról volt szó, de vannak olyan munkák, amelyeket nem tudtak ellátni. Bútoripari szakmunkákat 3-4 
évente kell elvégezni. 
 
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Kérdezte, jelenthet-e ez plusz költséget, illetve 
megtakarítást az iskolának, mert ugye az iskola is meghatározta annak idején, hogy 19 fő pedagógust 
működtet. Nyilván ráció lenne abban, ha Start-kártyás vagy egyéb ilyen pedagógust alkalmaznának. 
De ugye az is kötelezettségekkel jár. Minden lehetőséget számba kell venni.  
 
Szipőcs Csaba Művészetek Völgye általános iskola igazgatója: Elmondta, ha az iskola ilyen személyt 
tud alkalmazni, az mind költségkímélő. Az nem kiadást, hanem megtakarítást jelent. Ha valaki 
valamilyen hosszabb távú helyettesítésre szorul, akkor így is meg lehet oldani. Ha nem szerepelne az 
Alapító Okiratban, akkor nem lenne rá esélyük, nem is kérhetnék. Ez a jellegű foglalkoztatás nem 
kiadást jelent, hanem inkább bevételt. 6 órás karbantartó bére 4 hónapra elosztva biztos, hogy 
megéri.  
 
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Elmondta, nem szeretne belefutni olyan dologba, hogy ez 
később plusz költséget jelentsen.  
 
Nagy Lajos Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnöke: Elmondta, hogy benne van a Társulási 
Szerződésben, hogy mennyi létszámot tervezhet az iskola, ezen túl nem tervezhet. Nyilván pénzt sem 
tervezhet többet. Igaza van igazgató úrnak abban, ha valaki beteg és szükséges a helyettesítés, és az 
állam fizeti, az önkormányzatnak egy fillérébe nem kerül  és, ha az iskola azon az összegen belül, 
amin gazdálkodik, ki tudja gazdálkodni, az egy jó dolog, plusz költséget nem jelent. 
Ennek gyakorlati jelentősége nincs. Ha nincs szakfeladat, nem lehet alkalmazni Munkaügyi Központon 
keresztül. 
 
Kajdi István polgármester (Taliándörögd): Elmondta, a kérdőjel megmaradt benne, mivel, ha van egy 
pedagógus létszám, és emelték az iskolában tanított óraszámot is, és a töltött óraszámot is, akárhogy 
is a 19 pedagógusnak nem heti 18 órát, hanem 22 órát kell tanítani, annak bőségesen elég kell, hogy 
legyen. Lehet, hogy igazgató úr úgy gondolja, hogy a táppénzre menő pedagógus helyett a munkaügyi 
központból tud olyat hívni, aki nem kapja a teljes bért,  
 
Szipőcs Csaba Művészetek Völgye Általános Iskola igazgatója: Elmondta, ezzel nem nő a pedagógus 
létszám. Ha valaki elmegy GYES-re és a helyére olyan személyt vesznek fel, aki munkanélküli volt már, 
és a munkaügyi központ néhány hónapig támogatja a bérét, azzal az iskola csak nyer, mert 
helyettesíteni akkor is kellene, csak akkor arra senki sem adna plusz pénzt. Azt is tudni kell, ha 
táppénzre megy valaki, ha GYES-re, GYED-re, az első időszakban az iskoláé a táppénz. Ilyen esetben 
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egyszerre helyettesíttetni is kell és a betegszabadságot is fizetni. Ezzel a megoldással nem 
létszámbővítést kértünk. 
 
Wind József képviselő (Monostorapáti):  Ebben az anyagban ki van mutatva, hogy az év végi maradó 
pénzkészlet 6 e/Ft. Személyi kiadásoknál nagyon jól lehet előre kalkulálni, megvannak a létszámok, 
megvannak a normatívák. Nem nagyon lát megtakarítási lehetőséget sem. Mindig találnánk rá 
módot, hogy az esetleges megtakarításokat felhasználják.  Nem kellene minden esetben elkölteni, át 
lehet vinni a következő évi kiadásokra.  
 
Szipőcs Csaba Művészetek Völgye Általános Iskola igazgatója: Nagyon sok számla van, amit 
igyekszünk időben kifizetni. Nagyon sok olyan feladat van a dologinál, például, ha elromlik valami, 
akkor kerítünk rá sort, amikor az anyagiak engedik. Első félévben nem vásárolunk.  
 
Hárshegyi József polgármester (Monostorapáti): Elmondta, nem tartja ésszerűnek az Alapító Okirat 
módosítását erre a hátralévő 8 hónapra. Több okból sem, de elsősorban azért, mert eddig is 
működött az iskola. Több önkormányzat költségvetésből finanszírozza a működést, biztosított akár 
közmunkást, akár karbantartót mindegyik falu, tehát ilyen gondok nem voltak. A pedagógus 
hiánypótlás nem hiszi, hogy valamikor is a munkaügyi központtól lett volna megoldva. Úgy látja, hogy 
az önkormányzatok, amilyen támogatást adnak az intézménynek, azt nem célszerű egy közmunkásra 
fordítani, amikor ugyanennyivel rendelkezésre áll az önkormányzat is. Lehet értékelni, hogy ki milyen 
szakember, de véleménye szerint ez a megoldás sokkal drágább. Nem hiszi, hogy megoldás lenne, 
hogy az újabb pénzeszközök menjenek más helyre, hogy ez megtérüljön. 
 
Szipőcs Csaba Művészetek Völgye általános iskola igazgatója: Nem érti, miért probléma, ha 
kihasználják a közfoglalkoztatási lehetőséget? Ebből profitál az iskola. Ha nem módosítják az Alapító 
Okiratot, akkor a támogatást, 400 e/Ft-ot a Munkügyi Központnak vissza kell fizetni. A 
karbantartónak gépparkja van.  
 
Wind József képviselő (Monostorapáti): Véleménye szerint azt nem szabad vállalni, hogy vissza 
kelljen fizetni a pénzt. 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend):  Elmondta, ha ezzel kiegészítik az  Alapító Okiratot, 
és, ha szükségeltetik, ez egy lehetőség arra, hogy lehessen valakit felvenni alkalmazni.  
 
Mindenki megkapta az Alapító Okirat módosításának tervezetét. Kérte a képviselő-testületeket, 

fogadják el az iskola Alapító Okiratának módosítását.   

Ismertette a határozati javaslatot.  

Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 
az alábbi:  
 
 
21/2012. /IV. 18. / Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Monostorapáti „Művészetek Völgye” 
Közös Fenntartású Általános Alapító Okirat tervezetet 
2012. május 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat 
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mellékelte szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.  
Képviselőtestület felkéri Monostorapáti Gesztor 
Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény 
részére küldje meg. 
 
Felelős:     Takács Lászlóné 
                  körjegyző 
 
Határidő:    2012. április 30. 
 

/Alapító Okirat a jkv. mellékletét képezi/ 
 

  
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:   

 

9/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Monostorapáti „Művészetek Völgye” Közös 
Fenntartású Általános Alapító Okirat tervezetet 2012. 
május 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat 
mellékelte szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.  
Képviselőtestület felkéri Monostorapáti Gesztor 
Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 
tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény 
részére küldje meg. 
 
Felelős:     Takács Lászlóné 
                  körjegyző 
 
Határidő:    2012. április 30. 
 

 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni. 
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Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

17/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 
      

Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Monostorapáti „Művészetek Völgye” 
Közös Fenntartású Általános Alapító Okirat tervezetet 
2012. május 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat 
mellékelte szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.  
Képviselőtestület felkéri Monostorapáti Gesztor 
Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény 
részére küldje meg. 
 
Felelős:     Takács Lászlóné 
                  körjegyző 
 
Határidő:    2012. április 30. 

 
/Alapító Okirat a jkv. mellékletét képezi/ 
 
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

20/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Monostorapáti „Művészetek Völgye” 
Közös Fenntartású Általános Alapító Okirat tervezetet 
2012. május 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat 
mellékelte szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.  
Képviselőtestület felkéri Monostorapáti Gesztor 
Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
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a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény 
részére küldje meg. 
 
Felelős:     Takács Lászlóné 
                  körjegyző 
 
Határidő:    2012. április 30. 

 

/Alapító Okirat a jkv. mellékletét képezi/ 
 

Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni. 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

 

23/2012. /IV. 18./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Monostorapáti „Művészetek Völgye” Közös 
Fenntartású Általános Alapító Okirat tervezetet 2012. 
május 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat 
mellékelte szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.  
Képviselőtestület felkéri Monostorapáti Gesztor 
Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a módosítást 
tartalmazó és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény 
részére küldje meg. 
 
Felelős:     Takács Lászlóné 
                  körjegyző 
 
Határidő:    2012. április 30. 

 

Wind József képviselő (Monostorapáti):  Elmondta, hogy a Remondis Kft. igazgatójával, Kiss Nándor 
úrral egyeztetést folytatott a számlázási költségről. Nem kaptunk semmilyen költségkalkulációt a 
szolgáltatótól, a Bakonykarsztnál az egy havi számlázási költség 120,- Ft , a Remondis 53,- Ft-ot 
ürítésre számol, tehát az egy évre 2-3 ezer forint. Ha összevetjük a számlázási gyakoriságot, vagy a 
számlázás módját, a Bakonykarszt is negyedévente átalány számlát küld, minden hónapban külön-
külön így lényegesen több a számlázási munkája vele, mert külön számláz. Ezzel szemben a Remondis 
átalányszámlát küld, negyedévente egy borítékban és annyi a dolga a számlázással, hogy év elején 
egy kattintással 12 számlát kinyomtat és három borítékban külön-külön kiküldi.  Úgy gondolja, hogy a 
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testületeknek együtt át kell beszélni, ezenkívül nagyon sok dolog van, a Remondissal kapcsolatban – 
nemcsak számlázás ügyben -, hanem hulladékszállítási díjjal kapcsolatban. Olyan költséget fizetünk 
már, mintha beindult volna a hulladékszállítás Királyszentistvánon. A szolgáltatóval le kell ülni közös 
képviselőtesstületi ülésen, ezt követelni kell, az árhatóság az önkormányzat, aki megállapíthatja a 
szolgáltatás díját a számlázási költséget és az ürítési díjat. Ha a szolgáltató ezt nem teszi meg, és nem 
jogszerű díjkalkulációt ad, akkor az árhatóság saját maga eldöntheti a 2009. díjakból, mennyi az a 
jogszerű hulladékszállítási díj, amit ténylegesen a szolgáltatónak fizetni kell. Van egy közszolgáltatási 
szerződés, mely mind a két felet köti, de ezt a közszolgáltatási szerződést a szolgáltató felrúgta, 
amikor 40 %-kal megemelte a díjat 2009-ben, 15 millió forint többlet keletkezik a 4 faluban beszedett 
díjakból. Úgy gondolom, felelős képviselőként, felelős önkormányzatként a lakosságot képviselnünk 
kell.  
 
Marton Istvánné polgármester (Vigántpetend): Megköszönte a hozzászólást. Hozzáfűzte, hogy 
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete már fordult levélben az országgyűlési 
képviselő úrhoz, hogy tegyen olyan lépést, intézkedést, hogy valami más elszámolási módot 
vezessenek be. Ugyanakkor írtunk a Remondis Kft-nek is, a levélben kértük, hogy legalább az 
elvégzett munkának az ellenértékét kérje és számítsa fel. A levélírást megtették, de eddig még választ 
nem kaptak egyik helyről sem.  
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők részvételét, és az együttes ülést 
19.00 órakor bezárta, valamint kérte Taliándörögd, Kapolcs és Vigántpetend községek 
önkormányzatok képviselőtestületeit, hogy maradjanak helyben, és felkérte Monostorapáti és 
Hegyesd önkormányzatok képviselőtestületeit, hogy fáradjanak át a Többfunkciós Közösségi Házba, 
ahol folytathatják az együttes ülést.  
 
 

Kmf.  

 

Hárshegyi József        Kajdi István 
   polgármester       polgármester 

               Monostorapáti       Taliándörögd 
 
 

Márvány Gyuláné       Marton Istvánné 
 polgármester                     polgármester 

     Kapolcs        Vigántpetend 
 
 
 
     Stark Sándor 
     Polgármester 
        Hegyesd 
 
 
 
  

Takács Lászlóné      Kissné Borbély Adrienn  
    körjegyző                                                                                 körjegyző  


