Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti

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

Száma: 302-2/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint Hegyesd
község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2013. január 28-án /hétfőn/
18.30 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Egyed Péter
Gulyás Erzsébet
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Polgár László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea pü. vezető
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetes bejelentette:
Somogyi Józsefné
Fekete Róbertné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Takács Lászlóné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
polgármester
körjegyző
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Hárshegyi József
polgármester megállapította, hogy mindkét képviselő-testület
határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 7 tagjából 6 fő, Hegyesd
község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 fő jelen van, így az ülést megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását.
Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag,
elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t :

1./

Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2013. évi
költségvetésének elfogadása.
Előadó:

Sztrik Emilné
óvodavezető

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napközi-otthonos
óvoda 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a tervezettel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Sztrik Emilné
óvodavezető elmondta, hogy 2013. évtől az óvodai nevelés teljesen
államilag finanszírozott, így az önkormányzatoknak az óvoda működtetéséhez nem kell
hozzájárulniuk. Költségvetésüket az előző év tényszámai alapján állították össze. Az idei évre
nem terveztek jubileumi jutalmat, megbízási díjat, a dologi kiadásoknál pedig csökkentettek
az irodaszer beszerzésre fordítható összeget. Kevesebb fűtésköltséggel számolnak, mivel az
elnyert pályázattal elkészül az óvoda szigetelése, remélik ezzel egyidejűleg a fűtésszámla
összege is csökken. Sajnos a térítési díj az iskolások esetében az 5 %-os emelésen felül, még
az ÁFA összegével – 27 %-kal – emelkedni fog, mivel január 1-től az önkormányzat szedi be
a díjat, és mivel az önkormányzat ÁFA alany, ÁFA fizetésre kötelezett.
Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban, kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Wind József képviselő egy kicsit túlzottnak tartja a rezsi költségekre tervezett csökkentés
mértékét. Szerinte ez nem fog olyan mértékben csökkenni, mint ahogy várják, hisz csak a
külső szigetelés valósul meg, a villanyrekonstrukció nem.
Krunikkerné Török Andrea elmondta a tavalyi évi tényadatok kedvezőbben alakultak,
ahhoz viszonyítva tervezték az ide évre vonatkozó rezsi költségeket. Az élelmiszereknél is
kevesebb költséggel számolnak, mivel az étkezők száma is csökkent. Arra kellene törekedni,
hogy csak a kötelező étkezőkre főzzenek, hisz minél több az étkező, annál több az ÁFA
összege, amit be kell fizetni, így pedig veszteséges a konyha üzemeltetése.
Hárshegyi József polgármester elmondta, a szociális étkezők térítési díja is emelkedni fog,
erről a napokban fognak dönteni. Mivel a képviselők részéről több hozzászólás nem volt,
javasolta az óvoda költségvetésének elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:

3
5/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Napközi-otthonos
Óvoda
2013.
évi
költségvetését
49.426 eFt-ban
állapítja meg.
Utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy
az intézmény költségvetését Monostorapáti
Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe építse
be.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. február 5.
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
2/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetését
49.426 eFt-ban
állapítja meg.
Utasítja a gesztor önkormányzat jegyzőjét, hogy
az intézmény költségvetését Monostorapáti
Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe építse
be.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. február 5.
Hárshegyi József polgármester ismertette a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
kérelmét, melyben az óvoda 2013. évre tervezett zárva tartásához kéri a fenntartó
önkormányzatok hozzájárulását.
Elmondta, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az
óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról
legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
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Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni. Amennyiben a kérelemben
szereplő időpontokban történő zárva tartással egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
6/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
Monostorapáti Közös
Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda zárva
tartását
2013. július 1-től
- 2013. augusztus 2-ig
2013. december 23-tól - 2014- január 3-ig
engedélyezi.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az
intézmény vezetőjét írásban tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. február 10.
Hárshegyi József polgármester kérte Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
3/2013. /I. 28./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
Monostorapáti Közös
Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda zárva
tartását
2013. július 1-től
- 2013. augusztus 2-ig
2013. december 23-tól - 2014- január 3-ig
engedélyezi.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az
intézmény vezetőjét írásban tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2013. február 10.
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Hárshegyi József polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.00 órakor
bezárta.

Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Stark Sándor
polgármester

.
Takács Lászlóné
jegyző

