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8296 Monostorapáti     8296  H e g y e s d 

 

 

Száma: 332-18/2011.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint Hegyesd  

község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2012. november 28-án 

/szerdán/ 16.30 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Faluház 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.   

 

Jelen vannak:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő /iskolaigazgató/ 

   Sztrik Emilné   képviselő 

    

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

   Gulyás Erzsébet   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Wind József   képviselő 

 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

 

   Hegyesd  község Önkormányzat Képviselő-testülete 

   

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Kovács Krisztián   képviselő  

   Somogyi Józsefné  képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

   Stark Sándor   polgármester    

   Fekete Róbertné  képviselő 

 

    

 

Jegyzőkönyvvezető: Czippné Miklós Andrea     
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Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét 

képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7 

tagjából 5 fő,  Hegyesd község Képviselő-testületének  5 tagjából   3 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./  Monostorapáti Közös Fenntartású  Napközi-otthonos Óvoda  

2012. III. n. évi  gazdálkodásáról beszámoló  

 

Előadó:   Sztrik Emilné 

                óvodavezető 

 

2./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2013. évi költségvetési  

koncepciója.  

 

 Előadó:  Sztrik Emilné 

 óvodavezető 

 

 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester: Elmondta, hogy a Közös Fenntartású  Napközi-otthonos 

óvoda 2012. III. n. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. 

Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Sztrik Emilné óvodavezető: Elmondta, hogy a 2012. III. negyedévi gazdálkodással 

kapcsolatban egyetlen jó híre van, hogy egy hegyesdi óvodással bővül az óvoda. Következő 

évben 58 normatívájuk lesz. 

Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Mivel a beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nem volt, javasolta az óvoda III. negyed 

éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.  

Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, egyhangúlag,  3 

igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

57/2012. /XI. 28./ 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. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
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Hárshegyi József  polgármester: Kérte  Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

105/2012. /XI. 28./ 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. III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester: Elmondta, hogy az Óvoda 2012. évi költségvetési 

koncepciójára vonatkozó előterjesztést minden képviselő írásban megkapta.  

Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt amennyiben a koncepcióval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Sztrik Emilné óvodavezető: Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetési koncepciót a 2012. évi 

költségvetés alapján állították össze, csak irányszámokat tartalmaz.  

 

Szipőcs Csaba képviselő: Elmondta, hogy a  december 18-i testületi ülésre azt is meg kell 

tudakolni, hogy az iskolai étkezés hol szerepeljen, mert az eddig önkormányzati feladat volt, 

valahol most is szerepelnie kell, be kell építeni. 

 

Hárshegyi József polgármester: Kérte először Hegyesd község képviselő-testületét 

szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

58/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda 2013. évi költségvetési 

koncepcióját  50.500 eFt-tal  elfogadja. 

 

/Költségvetési koncepció a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

Hárshegyi József  polgármester kérte  Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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106/2012. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda 2013. évi 

költségvetési koncepcióját  50.500 eFt-tal  

elfogadja. 

 

 

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 16.30 órakor 

bezárta.  

Kmf.  

 

 

 

 

Hárshegyi József     Imre Gabriella 

  polgármester       alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

     Takács Lászlóné 

         körjegyző 


