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Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Egyed Péter
Polgár László
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő 18.14 órától
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gulyás Erzsébet

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea pü. vezető
Török Jenőné
iskola gazd.vez.
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné

polgármester
alpolgármester
képviselő
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Távolmaradását előzetes bejelentette:
Kovács Krisztián
Somogyi Józsefné

képviselő
képviselő

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Berki Sándor
Mohos Béláné

polgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette
Mohos József
Inhoff Zoltán

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Horváthné Papp Katalin

gazd. vez.

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:
Nagy Lajos
Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke
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
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Márvány Gyuláné polgármester 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 5 tagjából 4 fő
Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülést
megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő a napirendi pontot kiegészíteni. A 2. napirendi
pontban a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ből adódó feladatokat, illetve jövőbeni
elképzeléseket megbeszélni.
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 2012. I.
félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó:

Szipőcs Csaba
iskola igazgató

2./ A köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv-ből fakadó feladatok
megbeszélése, jövőbeni elképzelések.
Előadó:

Takács Lászlóné
körjegyző

1. Napirend
Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola
2012. 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 iskola 2012. évi költségvetését a képviselőtestületek jóváhagyták, az abban foglaltaknak megfelelően gazdálkodtak. A II. negyedéves
gazdálkodásuk hasonlóan alakult, mint az I. negyed éves, illetve a dologi kiadásokban volt
egy kis emelkedés, ami a vízszivattyú meghibásodása, illetve egyéb karbantartási, javítási
munkák miatt keletkezett. A többi kiadás, illetve bevétel az előirányzatnak megfelelően
alakult. A kisebb-nagyobb hibákat a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott karbantartóval
kijavíttatták. Az alsó iskolában a szükséges javításokat elvégezték, felújítását csak pályázati
támogatással lehetne megoldani. Az intézmény I. féléves gazdálkodásáról elmondható, hogy
kiegyensúlyozott és biztosított volt, a bevételek és kiadások arányban vannak egymással.
Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Sztrik Emilné képviselő 18.14 órakor megérkezett.
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Márvány Gyuláné polgármester felkérte Nagy Lajost, az Oktatási és Döntés-előkészítő
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Nagy Lajos Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta az intézmény I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A beszámolóból
megállapítható, hogy az iskola működése kiegyensúlyozott volt, a szükséges pénzeszközök
rendelkezésre álltak, a féléves teljesítés rendben van, a kiadások, bevételek időarányosan
teljesültek, melyet a beszámoló melléklete szerinti kimutatás is tartalmaz. A iskola működése
a második félévre is biztosítva van, nincs szükség további önkormányzati támogatásra.
Megköszönte az intézmény dolgozóinak a munkáját, javasolta a beszámoló elfogadását.
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, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
59/2012. / IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2012. 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, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
33/2012. /IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2012. 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, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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30/2012. /IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2012. 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:
40/2012. / IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2012. 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:
61/2012. /IX. 5../ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2012. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a.

2. Napirend
Takács Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. alapján 2013. január 1-től állami tulajdonba kerülnek az iskolák. A 3000
főt meg nem haladó lakosságszámú települések önkormányzatai vállalhatják, hogy az általuk
fenntartott köznevelési intézményük feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonuk
működtetéséről gondoskodnak. Ismertette a kt. 76. §-ban megfogalmazott kötelezettségeket.
A tulajdonosoknak szeptember 30-ig kell szándéknyilatkozatot tenniük, hogy működtetni
akarják –e intézményüket. Mivel az iskolát öt település tartja fenn, véleményt kell
nyilvánítani a fenntartóknak arról, hogy hozzájárulnak –e a költségekhez.
Jelenleg még nem lehet tudni milyen állami támogatásban részesülnek az önkormányzatok,
milyen bevétellel lehet számolni. Azt azonban már tudják, hogy a gépjárműadó 60 %-át,
valamint az SZJA egy bizonyos részét elvonják. A fenntartásra vonatkozó nyilatkozatot
október 31-ig lehet módosítani, illetve minden évben meg lehet tenni.
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Felkérte Nagy Lajost az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnökét ismertesse a
bizottság véleményét.
Nagy Lajos
bizottsági elnök elmondta, újra egy nagy döntés előtt állnak az
önkormányzatok az új közoktatási rendszer bevezetése miatt. 2012. szeptember 1-től a
szakmai irányítás átkerült az államhoz, 2013. január 1-től pedig az intézmény fenntartás is.
Minden állami irányítás alá kerül. Amennyiben az önkormányzatok nem vállalják a
működtetést, semmiben nem lesz beleszólásuk. Jelenleg úgy kell döntést hozni, hogy a
működtetés pénzügyi kérdései még nem ismertek. Nem lehet tudni pl. ki fizeti az étkeztetést,
a tankönyv beszerzést, a tanulók szállítását, a kiküldetést, az úti számlákat, a telefonköltséget.
Jelenleg az önkormányzatoknak 21 millió forint kiadást jelent az intézményre fordított dologi
kiadás összege. Arról kell dönteni, hogy ezt a kiadást vállalják –e az önkormányzatok. A
bizottság elé két javaslatot terjesztettek, a második javaslattal értettek egyet, mely szerint
Ismertette mind két javaslatot.
Wind József képviselő szerint nem csak a köznevelési törvényről kellene beszélni, hisz az
önkormányzati törvény is jelentősen változott, érinti az önkormányzatok gazdálkodását is.
Hárshegyi József polgármester elmondta az önkormányzati törvény módosításából fakadó
változások nem érintik az önkormányzatok gazdálkodását. Eddig is mindegyik önkormányzat
önállóan, saját költségvetéssel működött, és ezután is így fog, a hivatali szerkezetben lesz
változás.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató szerint fontos kérdés az, hogy ki fogja működtetni az iskolát.
A döntéshez szükséges, fontos információkat azonban nem ismerik. Nem tudni milyen
gazdasági, társadalmi hatásai lesznek a döntésnek. Az iskolának természetesen az lenne a jó,
ha az önkormányzatok működtetnék továbbra is, hisz ha átengedik az államnak, semmiféle
beleszólásuk nem lesz az intézmény működtetésében. Gazdaságilag hogy jó lesz –e, ezt nem
lehet még tudni. Várhatóan tankerületek intézik az iskolák fenntartási költségeit.
Természetesen minden intézményvezető azt szeretné, ha az önkormányzatok vállalnak a
további üzemeltetést, de sajnos nem lehet tudni, hogy ebben az esetben kapna –e állami
támogatást az önkormányzat.
Wind József
képviselő megkérdezte mi van akkor, ha az önkormányzat most úgy
nyilatkozik, hogy vállalja az intézmény működtetését, év közben pedig kiderül, hogy nem
képes rá, nem tudja a kiadásokat fedezni. A kis önkormányzatok amúgy is nehéz helyzetben
vannak, lehet, hogy be kell zárni az iskolát. Ebben az esetben átveszi –e az állam a
működtetést? Szerinte a jelenlegi helyzetben az a biztosabb, ha az állam tartja fenn az
intézményt, nem szabad hazardírozni.
Szipőcs Csaba elmondta, sajnos ez a helyzet is fennállhat. A legtöbb összevonás gazdasági
kényszer miatt volt, nagyon sok iskola került egyházi fenntartásba.
Polgár László képviselő szerint felelősen csak úgy szavazhatnák meg a további működtetést,
ha megkérdeznék a lakosságot, ha nem lenne fedezet a fenntartásra a lakosság vállalna –e egy
plusz adóterhet a zavartalan fenntartás biztosítására.
Márvány Gyuláné polgármester az elhangzott vélemények alapján úgy ítéli meg, a
képviselők nem támogatják az iskola további működtetését. Ismertette a határozati javaslatot,
kérte először Vigántpetend község képviselőit szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
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41/2012. /IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján – nem ért egyet azzal, hogy Monostorapáti és
Taliándörögd községek Önkormányzata tulajdonát
képező iskolaépületek fenntartására, üzemeltetésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot megtegye.
Az önkormányzatok 2013. évi költségvetési bevétele
nem ismert, az épületek üzemeltetése úgy hárulna az
önkormányzatokra, hogy a kormány számos korábbi
adóbevételt elvon.
Az önkormányzat nem tud hozzájárulni az iskolaépületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez.

Márvány Gyuláné polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
34/2012. /IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján – nem ért egyet azzal, hogy Monostorapáti és
Taliándörögd községek Önkormányzata tulajdonát
képező iskolaépületek fenntartására, üzemeltetésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot megtegye.
Az önkormányzatok 2013. évi költségvetési bevétele
nem ismert, az épületek üzemeltetése úgy hárulna az
önkormányzatokra, hogy a kormány számos korábbi
adóbevételt elvon.
Az önkormányzat nem tud hozzájárulni az iskolaépületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez.

Márvány Gyuláné polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
62/2012. /IX. 5../ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján – nem ért egyet azzal, hogy Monostorapáti és
Taliándörögd községek Önkormányzata tulajdonát
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képező iskolaépületek fenntartására, üzemeltetésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot megtegye.
Az önkormányzatok 2013. évi költségvetési bevétele
nem ismert, az épületek üzemeltetése úgy hárulna az
önkormányzatokra, hogy a kormány számos korábbi
adóbevételt elvon.
Az önkormányzat nem tud hozzájárulni az iskolaépületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez.
Márvány Gyuláné polgármester kérte Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
60/2012. /IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján az Önkormányzat tulajdonát képező
iskolaépületek fenntartását, üzemeltetését nem vállalja,
mivel a fenntartó Önkormányzatok a működtetéshez
hozzájárulni nem tudnak.
Az önkormányzatok 2013. évi költségvetési bevétele
nem ismert, az épületek üzemeltetése úgy hárulna az
önkormányzatokra, hogy a kormány számos korábbi
adóbevételt elvon.
Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből nem
tudja
vállalni
az
iskolaépületek
fenntartását,
üzemeltetését.

Márvány Gyuláné polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzat Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
31/2012. /IX. 5./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján az Önkormányzat tulajdonát képező iskolaépület
fenntartását, üzemeltetését nem vállalja, mivel a
fenntartó Önkormányzatok a működtetéshez hozzájárulni
nem tudnak.
Az önkormányzatok 2013. évi költségvetési bevétele
nem ismert, az épületek üzemeltetése úgy hárulna az
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önkormányzatokra, hogy a kormány számos korábbi
adóbevételt elvon.
Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből nem
tudja
vállalni
az
iskolaépületek
fenntartását,
üzemeltetését.
Takács Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy egy közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról a polgármesterekkel már tárgyaltak. Az önkormányzati törvény
módosítása
alapján közös önkormányzati hivatalt hozhatnak létre azok a községi
önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A 2010. január 1-i
lakosságszámot kell figyelembe venni, ez a négy községnél 7 fővel kevesebb, tehát a jelenlegi
formában nem működhet tovább a hivatal. Megkeresték Taliándörögd községet, hogy
csatlakozzanak, választ még nem kaptak. A törvénymódosítás 2013. január 1-én lép hatályba, 60
nap van a csatlakozásra. Fontos lenne, hogy szeptemberben döntsön Taliándörögd, hogy a
szükséges döntéseket meg lehessen hozni. Ki kell írni a jegyzői állásra a pályázatot, a jegyző
személyéről a polgármesterek döntenek, nem a képviselő-testületek. Ő beadja a pályázatát. Az új
önkormányzati törvény alapján aljegyzőt is kötelesek választani. Amennyiben nem
csatlakoznak, Monostorapátinak, Vigántpetendnek, Kapolcsnak, és Hegyesdnek is dönteni kell,
hogy melyik hivatalhoz csatlakozik. Előzetes számításokat még nem tudnak végezni, mivel nem
lehet tudni mennyi támogatást biztosít a központi költségvetés. A hivatal létszámáról a
képviselő-testületeknek kell dönteniük. Amennyiben Taliándörögd csatlakozik a hivatalhoz,
természetesen az ügyfélfogadást ugyanúgy biztosítani kell, mint Kapolcson, vagy
Taliándörögdön. Kérte Taliándörögd képviselő-testületen gondolják meg jól döntésüket, hisz
sok minden összeköti az öt települést.
Kajdi István polgármester megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, Ő kérte, hogy együttes
ülésen vessék fel ezt a témát. Taliándörögd hivatal jelenleg Halimbához tartozik, ami már az
ajkai járásban van, így az új szabályok szerint 2013. januártól nem tartozhatnak ehhez a
hivatalhoz. A vállalkozókat már megkérdezték, de falugyűlést még nem hívtak össze, éppen
ezért még nem nyilatkozhatnak. Valóban minden összeköti a településeket és ezt figyelembe
is fogják venni. Úgy tartják korrektnek, ha a másik települést is meghallgatják. Olyan
döntést fognak hozni, ami a lakosságnak a legkedvezőbb. Sajnos a költségvetési számokat
még nem ismerik, ezért is nehéz dönteni, nem lehet tudni milyen létszámmal, és milyen
költséggel jár a hivatal fenntartása.
Márvány Gyuláné polgármester, mivel több hozzászólás nem volt,
képviselők részvételét, az ülést 18.55 órakor bezárta.
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