Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása
8296 Monostorapáti. Petőfi u. 123.
Száma: 1407-112015.

Jegvzőkönvv
Ké szült: Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek Óvodai Inté zmé nyfenntartó Társulása 2015.
janufu Z3,ánlpé ntekerV 19.45 őrai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülé sé ről.
Helye:

Monostorapáti Közö s Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:

Monostorapáti közsé g onkormányzata ré szé ről
Takács pé ter
Vigh Elemé r
Gulyás Erzsé bet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Szé ll Pál
Varga János

Társulási
Társulási
Társulási
Tarsulási
Társulási
Társulási
Társulási

Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács

tagja
tagja
tagia
tagja
tagja
tagja
tagja

Társulási
Társulási
Társulási
Társulási
Tarsulási

Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács

tagja
tagja
tagja
tagia
tagia

Társulási
Társulási
Társulási
Társulási
Társulási

Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács

tagia
tagja
tagja
tagja
tagja

Trársulási
Társulási
Társulási
Társulási
Társulási

Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács

tagj a
tagja
tagja
tagja
tagja

Heeyesd közsé g önkormánvzata ré szé ről
stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztián
pókóné Román katalin
kapolcs közsé g önkormányzata ré szé ről

Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc

kocsis csaba
Mohos Attila

vieántpetend közsé e Önkormányzata ré szé ről
Nernoda István
Marton Istvánné

Ács Szilvia
kardos Tibor
kovács Miklós
Tanácskozási ioEgal meghí vottak:

Lászlőné

Takács
Krunikkerné Török

jegyző
Andrea pü. vezető

Jeeyzőkönw hitelesí tő: Társulási Tanács elnöke

Jegyzőkönywezető:

Bati Istvánné

Pé ter a

gesztor önkormányzat polgármestere köszöntötte a megjelenteket.
Megállapí totta, hogy a Társulási Tanács ülé se határozatké pes, hisz a Társulási Tanácsba
delegált 22 tagből mind a 22tag jelenvan, í gy az ülé st megnyitotta.

Takács

Javasolta, a kiktildött meghí vóban szereplő napirend elfogadását.

Társulási Tanács tagtrai a javaslattal egyeté rtettek, határozathozatal né lkül, egyhangú lag
elfogadták azalábbi:

N a p i ren_d

et: I.1

Monostorapáti é s Hegyesdközsé gekÓvodai Inté zmé nyfenntartó
Társulás é s a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda 2()I4. é vi költsé gveté sé nek módosí tása.

Elóadó: Takáes Pé ter Társulási Tanács elnöke
sztrik Emilné őv oőav ezető

2.1 Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 20t5.
é vi költsé gveté se.

Előadó: Takács

Pé ter Tarsulási Tanács elnöke

sztrik Emilné óvodavezető

3.1 Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek Óvodai Inté zmé nyfenntartó
Társulás 2015. é vi költsé gveté se.

Előadó: Takács Pé ter Társulási Tanács elnöke
4,/ Monostorapáti Közös

Ferrrrtartású Napköziotthonos

Óvoda Alapí tó

okiratának módosí tása.

Előadó: Takács Pé ter Társulási Tanács elnöke

|{apuqdsló!!
Stark Sándor a Társulási Tanács tagja, elmondta, hogy az önkormé nyzati választások után
Harshegyi József Társulási Tanács elnöki tisztsé ge megszűnt, ezé rtí 4elnököt kell választani a
Társulási Tanács tagjai közül. Javascrlta Takács Pé tert, a gesztor önkormányzat polgármesteré t
elnöknek megvál asztani.

Ké rte a Társulási Tanács tagjait, amennyiben egyeté rtenek a javaslattal, ké zfeltartással
je|ezzé k.

Társulási Tanács
112015. (I.23.)

2l

igenszavazattal,7 lartőzkodással, megfiozta az alábbl;

Társulási Tanács

határ ozatot
é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulás Társulási Tanács
Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő
20II. é vi CLXXXIX. törvé ny 95. § (1) bekezdé se
a|apjé n a Társulási Tanács elnöké nek Takács
Pé ter Monostorapáti közsé g polgármesteré t
Monostorapáti

J

választla a

polgármesteri

megbizatása

í dőtartarnára.

Társulási Tanács felké ri a jegyzőt, hogy a
változást a Magyar Államkincstár Veszpré m
Megyei lgazgatőságarlál vezettesse át a
törzskönyvi

nyilvántartáson.

Felelős: TakácsLászlőné
jeewő

}{atándő: 201 5. január

1.

3 1.

Napirend

Takács Pé ler elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös

Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda é s a Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek Óvodai Inté zmé nyfenntartó Társulása 2OI4.
é vi költsé gveté sé nek módosí tására vonatkozó előterjeszté st a ké pviselők megkapták,

Ké rte a tagokat, amennyiben az előterjeszté ssel kapcsolatban ké rdé sük, é szrevé telük van,
tegyé k meg.
Trársulási Tanács tagtrairé szé rőI az előterjeszté ssel kapcsolatban hozzászőIás nem volt.

Ké rte a tagokat, amennyiben az előterjeszté s határozati javaslatában

foglaltakkal

egyeté rtenek, ké zfeltartással jelezzé k.

Társulási Tanács egyhangllag, 22 í gen szavazattal meghozta az alábbi:

2l2075.g. 23.) Társulási Tanács

határ ozatot
Monostorapáti

é s Hegyesd közsé gek

Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása Társulási Tanács a

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Ovoda é s a Monostorapáti Hegyesd

közsé gek Óvodai Inté zmé nyfenntartó
Társulása 2014. é vi költsé gveté sé nek
módosí tását elfogadj a.

é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása összevont 2014.
é vi költsé gveté si bevé teli é s kiadási fcí összegé t az előterjeszté st ké pező határozati javaslatban
foglalt tartalommal - 59.189 eFt-ban áIlapitja

Monostorapáti

meg.

A

Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása 2014. é vi
költsé gveté si bevé teli é s kiadási főösszegé t - az
el őt erj

e

szté st ké pez ő határ o zati j avasl atb an fo gl

alt

tartalommal - 44.63l eFt-ban áIlapí tjameg.

A

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda 2014. é vi költsé gveté si bevé teli
é s kiadási főösszegé t - az előteqeszté st kepező
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határozatí javaslatban foglalt tartalommal
59.189 eFt-ban állapí tja meg.

Költsé gveté s módosí tásáttntalmazőhatározati
2.

javaslat

a

jkv. mellé kleté t ké pezil

Napirend

Takács Pé ter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos
ffi 2015. é vi költsé gveté sé re vónatkozó í rásos előterjeszté st a Társulási Tanács tagjai
megkapták.

Felké rte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben az előterjeszté ssel kapcsolatban szóbeli
kiegé szí té sevan, tegye meg.

Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, a statisztika szerint 56 főre kaptak normatí vát, jelenleg
57 óvodásuk van" Kapolcsról 4,Yigántpetendről 2 fő,Hegyesdről 6 fcí , Monostorapátiról 45
fcí óvodásuk veszi igé nybe a szolgáltatást" Tájé koztatta a tagokat, mostantól, aki betöltí a 6.
é leté vé t,bé rletet kell vásarolni, erről a szülőket már tájé koztatta. A bé rlet fuát utőlagosan az
óvoda kifizeti a szülőknek. Jelenleg 21 tanköteles koru gyermek jar az óvodába, ebből 4
gyerekre vonatkozóan ké rni fogiák a nevelé si tanácsadó szakvé lemé nyé t.Van olyan
kisgyerek, akiné l hátrányos elmaradások vannak, de van olyan kisgyerek is, aki mé g nem
tanköteles korú , é s mé gis javasolni fogják az iskolába lé pé st.Nevelé süket a Kisdedóvó Helyi
Pedagógia Program alapján vé gzí k,ré szt vesznek az önkormányzati rendezvónyeken, idősek
napján. Fontosnak tarlla a kollé gák továbbtanulását. Kiss Ibolya óvónő fejlesztő szakví zsgáját
kiváló eredmé nnyel vé gezte el. Molnár Andrea vezető helyettese, 100 %-os teljesí tmé nnyel
t
meg közoktatás-vezetői szakon.
szaké rtői vizsgát tett, ezen kí vül harmadik fé lé vé kezdi
Megköszönte a Monostorapáti önkormányzatnak a konyhai gé pek beszerzé sé heznyú jtott
anyagi támogatást. Ké rte a tagokat szemé lyi jövedelemadójuk 1 oÁ-val támogassák az ővodai
alapí tványukat, a befolyt összeget a gyerekek babszí t,háailátogatására szeretné k fordí tani.

Amennyiben a költsé gveté si előterjeszté ssel kapcsolatban ké rdé s,é szrevé telvan, szí vesen
vé laszol.
Soós Gvula Társulási Tanács tagja megké rdezte a költsé gveté sben szereplő 70.000,-Ft-os
szállí tási szolgáltatás konkré tan milyen költsé geket tartalmaz.

Krunikkerné Török

Andrea pé nzngyivezető elmondta, hogy ebben a

körben számolják el

azóvodásokszáIlí tásátbábszinházba,ú szásra.

Vieh Eleryé r Társulási Tanács tagja megké rdezte az I. sz. mellé klet harmadik sorában
felttintetett kiemelt munkavé gzé sre fordí tott kiadás az e|őző é vel<hez viszonyí tva

megemelkedett, valamint jóval több lett a továbbké pzé s, közlekedé si költsé g, szakkönyvre
tewezett kiadás összege is. Mi ennek az oka? Ugyanakkor a tisztí tőszelTe ugyanannyit
terveztek, a karbantartásra pedig az e|őző é vekhez viszonftva kevesebbet.

Krunikkerné Török Andrea pé nzügyi vezető elmondta a kiemelt munkavé gzé sre tervezett
kiadás emelkedé sé nek oka, hogy az óvónői lé tszám egy ftí vel bővült. A kiemelt
munkavé gzé sé rtaz óvónők a havi 8000,-Ft-os Erzsé bet utalványt kapnak. 10 ftí re számolva ez
é vi 960.000,-Ft. A továbbké pzé si, közlekedé si költsé g emelkedé sé nek oka, az ővodavezető
helyettes továbbké pzé sé nekköltsé ge, valamint a bejáró dolgozók szimí nak emelkedé se, ami
miatt emelkedik a bé rlet megté dté sé nekköltsé ge is. A karbantartásta az óvoda felú jí tása miatt
terveztek kevesebbet"

Takács Pé ter elnök megköszönte a kiegé szí té seket.Mivel több é szrevé telnem volt,
javasolta a Közös Fenntartású Napköziotthonos Ovoda 2015. é vi költsé gveté sé nek
elfogadását.
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Társulási Tanács a javaslattal egyeté rtett, egyhangú lag, 22 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
312015. (I" 23.)

Társulási Tanács

hatá rozatot
Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek

Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása Társulási Tanács a

Monostora,páti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Ovoda 2015. é vi költsé gveté si bevé teli
é s kiadási fcí összegé t - az előterleszté st ké pező
határozatí javaslatban foglalt tartalommal 59.I44 eFt-ban állapí tja meg.
/Költsé gveté st tartalm aző határ azati j avaslat
3.

aj

kv. mell é kleté tké pezil

Napirend

Takács _Pé !gr elnök elmondta, hogy a Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulás 2015" é vi költsé gveté sé ről szóló előterjeszté st a tagok
megkapták"

Ké rte a tagokat, amennyiben az előterjeszté ssel kapcsolatban ké rdé sük, é szrevé telük van,
tegyók meg.

Társulási Tanács tagjai ré szerő| az előterjeszté ssel kapcsolatbanhozzászólás

nem volt.

Ké rte a tagokat, amennyiben az előterjesztós határozati javaslatában
egyeté rtenek, ké zfeltartás s al

j el

foglaltakkal

ezz é k.

Társulási Tanács egyhangú lag,22 igen szavazattal meghozta az a|ábbi:
3/2015.(I. 23.) Társulási Tanács

határ ozatot
é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása Társulási Tanács a

Monostorapáti

Monostorapáti' Hegyesd közsé gek Óvodaí
Inté zmé nyfenntartó Társulása 2015. é vi
költsé gveté sé telfogadj a.

é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása összevont 2015.
é vi költsé gveté si bevé teli é s kiadási ftí összegé t az előterjeszté st ké pező határozati javaslatban
foglalt tartalommal - 59.189 eFt-ban állapitla

Monostorapáti

meg.

A

Monostorapáti é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulása 2015. é vi
költsé gveté si bevé teli é s kiadási főösszegé t - az
előte{esáé st ké pező határozatijavaslatban foglalt
tartalommal - 44.844 eFt-ban állapí tjameg.

A

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda 2Ol5. é vi költsé gveté si bevé teli
é s kiadási ftí összegé t - az előte1eszté st kepező
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határozati javaslatban foglalt tartalommal
59.I44 eFt-ban állapí tja meg.
költsé gveté st tartalma ző határozati javaslat
4.

a

-

jkv. mellé k |eté t ké pezil

Napirend

T?kács Pé ter elnÖk elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapí tó
Okiratának módosí tására vonatkozó tervezetet a tagok í rásbán megkapták. A módosí tás

j

ogszabályv áltozás miatt vált szüksé gessé .

Ké rte a tagokat, amennyiben az Alapí tó Okirat módosí tásával egyeÉ rtenek, ké zfeltartással
jelezzé k.
Társulási Tanács egyhangú la g, 22 igen szavazattal megfuozta az alábbi:

4l20l5.

II" 23.1

Társulási Tanács

határozatot
é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
Monostorapáti Közös
Fenntartású
Monostorapáti

Napköziotthonos Óvoda Alapí tó Okiratának

módosí tását elfogadja.
lAlapí tő Okirat módosí tása a jkv. mellé kleté t ké pezi.l
5.

Napiren4

Takács Pé ter elnÖk ismertotte a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda vezetőjé nek
ké relmé t,melYben az ővoda 2015. é vi tervezett zárva i*tá"áho, ké ri a társulási
tanács
hozzé qárulását.Atervezetszerint anyé mzáwatartásidőpontja:2015.06.2g-től2015.07.3I_
ig, a té li zé trya tartás pedig , 2015. 12. 2I-től2015. 0. Zl-ig.

Gvula társulási tanács tagja hosszú nak tartja a nyái- záwa tartást. Tavalyi é vben több
szilő jelezte, hogy problé mát okoz ilyen hossá időre a gyerekek elhelyezé se.
Sztrik Emilné Óvodavezető elmondta, hogy minden é v januárjáb an tájé koztatják aszülőket
a tewezett Óvodai zárva tartásról. Az a tapasztalat, hogy egy esetleges munkanap
áthelYezé sné lelőször a snilők ké i'k az óvodai elhelyezé st, ki is í izetiÉ az óvod-ai té dté si
dí jai,
a gYereket mé g sem hozzák Óvodába. Amennyiben igé ny van a nyári szünet alatt óvodai
Soós

ellátásra, nemzárkőznak el, de csak megfelelő lé tszátmé seté n.Eddig mé g nem volt
erre pólda,
1-2 gyermek eseté ben jelentkezik csak ez a problé ma.

Takács Pé ter elnÖk javasolta

a

jelzett időpontokban törté nő záwatartás engedé lyezé sé t.

Társulás Tanács 6 igen szavazattal,I tartőzkodással meg!.tozta az alábbi:
5l2a15" (I.23.) Társulási Tanács

határozatot
é s Hegyesd közsé gek Óvodai
Inté zmé nyfenntartóTársulási Tanácsa a Közös
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2015. é vi
zárva tartását
Monostorapáti

-től
20t5. 12.21- től
2015. 06.29

2015.07. 31-ig
2015. 12.31-ig
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engedé lyezi.
Társulási Tanács utasí tja a jegyzőt, hogy erről az
inté zmé nyv ezetőjé t í rásban táj é koztassa.

Felelős: TakácsLászlóné
jegyző

Határj'dő: 2015. február
Takács Pé ter elnök megköszönte

a

15.

ré szvé telt,az ülé st 20.05 órakor bezárta.
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