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Száma:  332-10/2012.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint  Hegyesd  

község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2012. szeptember 5-én 

/szerdán/ 19.15 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Faluház Kapolcs, Kossuth u. 60.   

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

   Sztrik Emilné   képviselő    

   Wind József   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

Hegyesd  község Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné    képviselő 

 

Távolmaradását előzetes bejelentette: 

Kovács Krisztián  képviselő 

Somogyi Józsefné   képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné     

 

Stark Sándor  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét 

képviselő-testület továbbra is  határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-

testületének 7 tagjából 6 fő,  Hegyesd község Képviselő-testületének  5 tagjából  3 fő jelen 

van, így az ülést megnyitotta. 
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Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

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    2012. I. félévi   

gazdálkodásáról  beszámoló.  

 

               Előadó:     Hárshegyi József 

          polgármester 

 

2./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása.  

     

Előadó:      Sztrik Emilné  

 óvodavezető 

 

3./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda „Kisdedóvó” Helyi 

Óvodai Nevelési Programjának módosítása.  

     

Előadó:      Sztrik Emilné  

 óvodavezető 

 

Stark  Sándor  polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású  Napközi-otthonos óvoda 

2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. 

Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Sztrik Emilné óvodavezető elnézést kért, mivel a beszámolóban van egy szerkesztési hiba. 

Az érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálattól, 5 mondat kétszer szerepel 

a beszámolóban. A beszámoló és melléklete részletesen tartalmazza az I. félévi gazdálkodás 

eredményét, ezért szóbeli kiegészítése nincs. Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük van a 

beszámolóval kapcsolatban tegyék fel.  

Wind József  képviselő megkérdezte az érintésvédelmi felülvizsgálat során kiszűrt hibák 

javítása megtörtént –e? A 32 hiba azt jelenti akár áramütés is érheti a dolgozókat. A 

villámvédelem sem megfelelő, akár le is éghet az épület. A fenntartót terheli a felelősség, ha 

nem történik meg a javítás.  

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta az önkormányzattal szerződést kötő pályázatíró céggel 

már tárgyaltak a villamosvezetékek cseréjére vonatkozó pályázat benyújtásáról.  

Wind József   szerint azt nem lehet kivárni míg pályázati támogatást kapnak, a hibákat most 

kell megoldani. Ajánlatot kell kérni a javításra.  

Sztrik Emilné   elmondta a játszótér javítását tudta csak megoldani saját költségvetéséből, 

ami jogszabályi kötelezettsége volt határidő megjelölésével. A villanyvezetékek javítására 

már nincs fedezete.  

Wind József    elmondta, nem arról beszélt, hogy az óvoda költségvetéséből kell elvégezni a 

javítást. A fenntartónak kell biztosítani az ehhez szükséges anyagi fedezetet. Árajánlatot kell 

kérni, és meg kell rendelni a munkát. A javítás után új jegyzőkönyvet kell készítetni. 
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Stark Sándor  polgármester megköszönte az óvodai dolgozók segítségét, mellyel 

elősegítették a falunap  lebonyolítását.  

Mivel több hozzászólás nem volt javasolta a beszámoló elfogadását.  

Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, 

egyhangúlag,  6  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

62/2012. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda 2012. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

 

Stark Sándor   polgármester kérte Hegyesd  község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

36/2012. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda 2012. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

2. Napirend 

 

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően 

2011. július 1-től megszűnt az óvoda gazdasági önállósága, a gazdálkodási feladatokat azóta a 

Körjegyzőség látja el. Az Alapító Okiraton megtörtént a változás átvezetése, de a 

„Kisdedóvó” Helyi Óvodai Nevelési Programon és a Szervezeti és Működési Szabályzaton 

még nem történt meg a módosítás.  

A módosított pontokra vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.  

Kérte a képviselőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Stark Sándor   polgármester – mivel a képviselők részéről hozzászólás nem volt – javasolta a 

nevelési program módosításának elfogadását.  

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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63/2012. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda    „Kisdedóvó” Helyi 

Óvodai Nevelési Programjának módosítását 

elfogadja.   

/Módosítás a jkv. mellékletét képezi/ 

Stark Sándor   polgármester kérte Hegyesd  község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

37/2012. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-otthonos 

Óvoda    „Kisdedóvó” Helyi Óvodai Nevelési 

Programjának módosítását elfogadja.   

Stark Sándor  polgármester javasolta azt óvoda Szervezeti Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés szerint elfogadni.  

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

64/2012. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda    Szervezeti és 

Működési Szabályzatának  módosítását 

elfogadja.   

/Módosítás a jkv. mellékletét képezi/ 

Stark Sándor   polgármester kérte Hegyesd  község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

38/2012. /IX. 5./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-otthonos 

Óvoda  Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosítását elfogadja.   
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Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy Polgár László és Wind József képviselők 

kérték, hogy Monostorapáti és Hegyesd községek képviselő-testületének együttes ülését 

követően a halastó vízjogi engedélyével kapcsolatban hívjon össze rendkívüli testületi ülést. 

Beadványuk szerint indokolt lenne a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség  által kiadott a Hegyesd-Monostorapáti halastó működésére  vonatkozó végleges 

vízjogi üzemeltetési engedély  megfellebbezése. Az önkormányzat nem kapott a határozatból, 

véleménye szerint a vízjogi engedélyt kiadó hatóságot kell először megkeresni.  Ismertette az 

előterjesztést.   

Polgár László   képviselő szerint mindkét községet érinti a halastó, ezért úgy gondolja 

együttes ülésen is beszélhetnek erről a problémáról. Szerinte mindkét önkormányzatnak meg 

kellene fellebbeznie a határozatot közérdekű volta miatt.  

Wind József   képviselő  megkérdezte a vízkár elhárítási tervben  van –e valamilyen előírás 

arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetőnek mit kell tennie a vízkár elhárítás érdekében. Ha van 

erre való utalás, kérni kell a vízjogi engedély módosítását. 

Polgár László   képviselő elmondta, hogy a halastónak a 60-as évekig vízszint csökkentő 

szerepe volt, később azonban feltöltötték az árvíz apasztó területet. Az önkormányzatnak 15 

napja van arra, hogy fellebbezzen. Ő nem biztos, hogy megtudja változtatni a határozatot, 

ezért kéri, hogy az önkormányzatok a várható árvíz veszély miatt fellebbezzék meg a 

határozatot.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, az önkormányzat nem kapott a határozatból, csak a 

beadványból értesültek arról. Meg kell nézni, hogy a vízkár elhárítási tervben van –e konkrét 

rendelkezés a halastóra vonatkozóan.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta szeptember 11-én lesz Monostorapáti község 

képviselő-testületének következő ülése, ahol foglalkozhatnak ezzel a témával. Mindenképpen 

meg kell keresni a határozatot kiadó hatóságot és felvilágosítást kérni, annak tudatában 

javasolta visszatérni a témára.  

Képviselő-testületek a javaslattal egyetértettek.  

Stark Sándor   polgármester  megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.30 órakor 

bezárta.  

 

kmf.  

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

  


