
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Szám: M/63-5/2018.  

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának a 

2018. július 23-án /hétfőn/ 19:15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Takács Péter társulást tanács  elnöke 

 Vigh Elemér társulási tanács  tagja  

 Gulyás Erzsébet társulási tanács  tagja 

 Molnár Andrea társulási tanács  tagja  

 Soós Gyula társulási tanács  tagja   

 Varga János társulási tanács  tagja  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Széll Pál társulási tanács tagja 

 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Márvány Péter társulási tanács tagja 

 Horváth Lászlóné társulási tanács tagja 

 Kocsis Csaba társulási tanács tagja  

 Márta István társulási tanács tagja  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Sári János  társulási tanács tagja  

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Győriványi Dániel társulási tanács tagja  

 Ács Szilvia társulási tanács tagja 

 Kovács Miklós  társulási tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Kardos Tibor társulási tanács tagja 

 Giricz Zoltán társulási tanács tagja  

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Stark Sándor társulási tanács tagja  

 Fekete Róbertné társulási tanács tagja  
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Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Imre Gabriella társulási tanács tagja  

 Kovács Krisztián társulási tanács tagja  

 Mondli István Béla társulási tanács tagja  

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

 

Takács Péter elnök köszöntötte a települések képviselő-testületeit, mint a Társulási Tanács 

tagjait a Társulási Tanács ülésén. Megállapította, hogy a Társulási Tanács a megjelentek 

létszáma alapján határozatképes, mivel a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból 15 fő jelen 

van. Ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot, majd felkérte a 

képviselőket - mivel további hozzászólás, javaslat nem volt - kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek a napirendi pont elfogadásával.  

 

A Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

15 igen szavazattal elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./  Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda Óvodavezető átszervezése, alapító okirat 

társulási megállapodás módosítása  

 

  Előadó:  Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

 

1. Napirend: Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Óvodavezető 

átszervezése, alapító okirat társulási megállapodás módosítása 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a az óvodai névválasztást illetően 

a nevelő-testület a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde név mellett döntött. Felkérte a képviselőket 

mondják el véleményeiket. 

 

Molnár Andrea tag véleménye szerint nem biztos, hogy érdemes egy közelben lévő 

óvodához hasonló nevet választani, mivel a Nagyvázsonyban lévő óvodának is hasonló a neve 

Mesevár. 

 

Fekete Róbertné tag szerint a Kipp-Koppnál jobb a Mesevirág név.  

 

Gulyás Erzsébet tag elmondta, hogy személy szerint neki a Gesztenyevirág is tetszett, jó lett 

volna. 

 

Molnár Andrea tag úgy gondolja, hogy a Kipp-Kopp név választása jó lenne, a gyerekeknek 

lenne jó. A  programokat, projekteket több minden köré tudnák fonni. a magyar népmese 

napja meg van tartva az óvodában. Ha a Pitypang nevet nézzük a Kipp-Kopp kimondottan jó. 
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Kocsis Csaba tag az után érdeklődött, hogy milyen volt a szavazati arány a névváltoztatásnál. 

 

Molnár Andrea elmondta, 50-50 % körül volt a Mesevirág és a Kipp-Kopp között a második 

jegyzőkönyvben már több név szerepelt. 

 

Takács Péter elnök ismertette a neveket, amelyek közül válaszhatott a nevelő-testület.  

 

Kovács Miklós tag szerint dönteni kell melyik név legyen, véleménye szerint a nevelő-

testület döntését fogadják el. 

 

Takács Péter elnök felkérte a Társulási Tanács tagjait kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják 

az alapító okirat módosításaként a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde nevet. 

 

A Társulási Tanács  13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

14/2018. (VII.23.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda Módosítót Alapító  Okiratát elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóságához a változásokat jelentse be a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Felelős:  Takács Lászlóné jegyző  

                              Határidő: 2018. augusztus 15. 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a változás miatt a társulási megállapodást is módosítani 

kell.  Felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a módosított Társulási Tanács 

Megállapodását. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal, elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

15/2018. (VII.23.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

 

 Monostorapáti és Hegyesd községek  Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása,  Társulási Tanácsa a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde  

fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás módosítását elfogadja. A 

módosítás eredményeként az óvoda többcélú intézményként működik 

óvoda-bölcsőde köznevelési feladatokat lát el.  

 

A Társulási Megállapodás módosítása társulási tag önkormányzatok 

képviselő – testületeinek minősített többséggel meghozott határozataival 

válik érvényessé.  
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Társulás felkéri a polgármestereket gondoskodjanak a társulási 

megállapodás megtárgyalásáról. 

 

Felelősek: Takács Péter  polgármester  

                  Márvány Péter polgármester 

                  Győriványi Dániel  polgármester   

                  Stark Sándor  polgármester 

 

Határidő: 2018. augusztus 31.  

 

 

Takács Péter elnök megköszönte a részvételt és a nyilvános  ülést bezárta 19:45 órakor  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Takács Péter 

társulási tanács elnöke 


