
 

Kapolcs község Önkormányzata    Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete     Képviselő-testülete 

8295. Kapolcs, Kossuth u. 62.   8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Szám: 302-13/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vigántpetend község 

               Önkormányzata Képviselő-testülete által  2013. július 16-án (kedden ) 19,30 órai  

               kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános együttes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati  Hivatal 

                          8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. 

Jelen vannak: 

 

Kapolcs község önkormányzata: 

 

 Márvány Gyuláné  polgármester 

 Orsós János   alpolgármester 

 Mohos Attila   képviselő 

 Szabó István   képviselő 

            Tóth Attila    képviselő 

 

Vigántpetend község Önkormányzata: 

 

 Marton Istvánné  polgármester 

 Ács Lászlóné   alpolgármester   

 Nagy Péterné   képviselő 

            Nemoda István   külsős alpolgármester 

 

Távolmaradását előre jelezte: 

 

 Kandikó Ferencné  képviselő 

 Farkas Károly   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

 Takács Lászlóné  jegyző 

  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 Marton Istvánné  polgármester 

 Márvány Gyuláné  polgármester 

            Takács Lászlóné                     jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

             Takács Lászlóné                    jegyző  
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Márvány Gyuláné polgármester: köszöntötte a megjelenteket,  a jegyzőt, képviselőket. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert Kapolcs község Önkormányzata részéről a 

megválasztott 5 képviselőből mind az 5  fő, Vigántpetend község Önkormányzata részéről a 

megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban 

szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el. 

 

A Kapolcs község Önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül, egyhangúlag 5 

igen szavazattal, Vigántpetend község Önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal 

nélkül, egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t:       1./ Közös Fenntartású Óvoda megszüntető okirat módosítása, 

                                          létszámcsökkentés visszaigényléséről szóló határozat kiegészítése.  

 

         Előadó: Márvány Gyuláné polgármester 

N a p i r e n d :   

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatósága 19-TNY-1471-2/2013-665154 számú végzésével hiánypótlásra szólította fel az 

önkormányzatot a Közös Fenntartású Óvoda törlési kérelme ügyében. Javasolták kiegészíteni 

a megszűntetó okiratot a kötelezettség vállalás rendjéről szóló rendelkezésekkel.  

Javasolta a kiküldött megszüntető okirat tervezetet elfogadni. 

Először Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületét kérte szavazásra. 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

50/2013.(VII.16.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

                                        Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

                                         Kapolcsi Közös Fenntartású Óvoda módosított megszüntető okiratát  

                                        a határozat melléklete szerint elfogadja.  

    Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított megszüntető  

                  okiratot, egységes szerkezettel együtt küldje meg a Magyar  

                                       Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. 

 

                                       Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 

                                       Határidő: 2013. július 25. 

 

(megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Márvány Gyuláné polgármester kérte Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testületét 

a  szavazásra. 

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 
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65/2013.(VII.16.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

                                        Kapolcs   község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

                                         Kapolcsi Közös Fenntartású Óvoda módosított megszüntető okiratát  

                                        a határozat melléklete szerint elfogadja.  

    Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított megszüntető  

                  okiratot, egységes szerkezettel együtt küldje meg a Magyar  

                                       Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. 

 

                                       Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 

                                       Határidő: 2013. július 25. 

 

(megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatósága VES/11312/32-1/2013.számú megkeresésével  hiánypótlásra szólította fel az 

önkormányzatot a Közös Fenntartású Óvoda létszámcsökkentésének támogatására benyújtott 

pályázat ügyében.   Javasolták kiegészíteni Vigántpetend község Önkormányzata által hozott 

33/2013.(V.27.)Ökt.sz. határozatot, Kapolcs esetében pedig a 44/2013.(V.27.)Ökt.sz. 

határozatot.  

Javasolta a kiküldött  határozat tervezetet  elfogadni. 

Először Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületét kérte szavazásra. 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag 3 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

51/2013.(VII.16.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

        Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

33/2013.(V.27.)Ökt.sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint 

kiegészíti ki: 

 

Az intézményei létszámhelyzetének és intézmények közötti 

tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének 

felülvizsgálat függvényében dönt a felmentéssel együtt járó 

létszámcsökkentésről 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a 

Magyar Államkincstárnak. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2013. július 22.  

 

 

Márvány Gyuláné polgármester kérte Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testületét 

a  szavazásra. 
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Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

66/2013.(VII.16.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

       Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

44/2013.(V.27.)Ökt.sz. határozatának 1.és 7.  pontját az alábbiak 

szerint kiegészíti ki: 

1. pont:  

 

Az intézményei létszámhelyzetének és intézmények közötti 

tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének 

felülvizsgálat függvényében dönt a felmentéssel együtt járó 

létszámcsökkentésről 

 

7. pont: 

 

Az elbocsátott foglalkoztatott jogviszony megszüntető okirat 

kiállításának dátuma: 2013. június 28.  

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a 

Magyar Államkincstárnak. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

Határidő: 2013. július 22.  

 

 

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a képviselők megjelentését és az együtt ülést  

20 órakor bezárta. 

 

 

        k.m.f.t. 

 

 

         Márvány Gyuláné      Marton Istvánné 

           polgármester           polgármester 

 

 

     Takács Lászlóné  

           jegyző  

 


