Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása
8296 Monostorapáti. Petőfi u. 123.
Száma: 1407-112015.

Jegvzőkönvv
Készült: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015.
janufu Z3,ánlpéntekerV 19.45 őrai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
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Jegyzőkönywezető:

Bati Istvánné

Péter a

gesztor önkormányzat polgármestere köszöntötte
a megjelenteket.
Megállapította, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, hisz a Társulási Tanácsba
delegált 22 tagből mind a 22tag jelenvan, így az ülést megnyitotta.

Takács

Javasolta, a kiktildött meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Társulási Tanács tagtrai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal nélkül, egyhangúlag
elfogadták azalábbi:

et: I.1

N a p i ren_d

Monostorapáti és HegyesdközségekÓvodai Intézményfenntartó
Társulás és a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda 2()I4. évi költségvetésének módosítása.

Elóadó: Takáes Péter Társulási Tanács elnöke
sztrik Emilné őv oőav ezető

2.1 Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 20t5.
évi költségvetése.

Előadó: Takács

Péter Tarsulási Tanács elnöke

sztrik Emilné óvodavezető

3.1 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2015. évi költségvetése.

Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke
4,/ Monostorapáti Közös

Ferrrrtartású Napköziotthonos

okiratának módosítása.

Óvoda Alapító

Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke

|{apuqdsló!!
Stark Sándor a Társulási Tanács tagja, elmondta, hogy az önkorményzati választások után

Harshegyi József Társulási Tanács elnöki tisztsége megszűnt, ezértí4elnököt kell választani a
Társulási Tanács tagjai közül. Javascrlta Takács Pétert, a gesztor önkormányzat polgármesterét
elnöknek megvál asztani.

Kérte a Társulási Tanács tagjait, amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással
je|ezzék.

Társulási Tanács
112015. (I.23.)

2l

igenszavazattal,7 lartőzkodással, megfiozta az alábbl;

Társulási Tanács

határ ozatot
és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács
Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő
20II. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése
a|apjén a Társulási Tanács elnökének Takács
Péter Monostorapáti község polgármesterét
Monostorapáti

J

választla a

polgármesteri

megbizatása

ídőtartarnára.

Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a
változást a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei lgazgatőságarlál vezettesse át a
törzskönyvi

nyilvántartáson.

Felelős: TakácsLászlőné
jeewő

}{atándő: 201 5. január

1.

3 1.

Napirend

Takács Péler elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös

Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda és a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2OI4.
évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést a képviselők megkapták,

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.
Trársulási Tanács tagtrairészérőI az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászőIás nem volt.

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés határozati javaslatában
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

foglaltakkal

Társulási Tanács egyhangllag, 22 ígen szavazattal meghozta az alábbi:

2l2075.g. 23.) Társulási Tanács

határ ozatot
Monostorapáti

és Hegyesd községek

Óvodai
Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Ovoda és a Monostorapáti Hegyesd

községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulása 2014. évi költségvetésének
módosítását elfogadj a.

és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása összevont 2014.
évi költségvetési bevételi és kiadási fcíösszegét az előterjesztést képező határozati javaslatban
foglalt tartalommal - 59.189 eFt-ban áIlapitja

Monostorapáti

meg.

A

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása 2014. évi
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét - az
el őt erj

e

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

alt

tartalommal - 44.63l eFt-ban áIlapítjameg.

A

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetési bevételi
és kiadási főösszegét - az előteqesztést kepező
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határozatí javaslatban foglalt tartalommal
59.189 eFt-ban állapítja meg.

Költségvetés módosításáttntalmazőhatározati
2.

javaslat

a

jkv. mellékletét képezil

Napirend

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos
ffi 2015. évi költségvetésére vónatkozó írásos előterjesztést a Társulási Tanács tagjai
megkapták.

Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítésevan, tegye meg.

Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, a statisztika szerint 56 főre kaptak normatívát, jelenleg
57 óvodásuk van" Kapolcsról 4,Yigántpetendről 2 fő,Hegyesdről 6 fcí, Monostorapátiról 45
fcí óvodásuk veszi igénybe a szolgáltatást" Tájékoztatta a tagokat, mostantól, aki betöltí a 6.
életévét,bérletet kell vásarolni, erről a szülőket már tájékoztatta. A bérlet fuát utőlagosan az
óvoda kifizeti a szülőknek. Jelenleg 21 tanköteles koru gyermek jar az óvodába, ebből 4
gyerekre vonatkozóan kérni fogiák a nevelési tanácsadó szakvéleményét.Van olyan
kisgyerek, akinél hátrányos elmaradások vannak, de van olyan kisgyerek is, aki még nem
tanköteles korú, és mégis javasolni fogják az iskolába lépést.Nevelésüket a Kisdedóvó Helyi

Pedagógia Program alapján végzík,részt vesznek az önkormányzati rendezvónyeken, idősek
napján. Fontosnak tarlla a kollégák továbbtanulását. Kiss Ibolya óvónő fejlesztő szakvízsgáját
kiváló eredménnyel végezte el. Molnár Andrea vezető helyettese, 100 %-os teljesítménnyel
szakértői vizsgát tett, ezen kívül harmadik félévétkezdi meg közoktatás-vezetői szakon.
Megköszönte a Monostorapáti önkormányzatnak a konyhai gépek beszerzéséheznyújtott
anyagi támogatást. Kérte a tagokat személyi jövedelemadójuk 1 oÁ-val támogassák az ővodai
alapítványukat, a befolyt összeget a gyerekek babszít,háailátogatására szeretnék fordítani.

Amennyiben a költségvetési előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,észrevételvan, szívesen
vélaszol.
Soós Gvula Társulási Tanács tagja megkérdezte a költségvetésben szereplő 70.000,-Ft-os
szállítási szolgáltatás konkrétan milyen költségeket tartalmaz.

Krunikkerné Török

Andrea pénzngyivezető

elmondta, hogy ebben a körben számolják el

azóvodásokszáIlításátbábszinházba,úszásra.

Vieh Eleryér Társulási Tanács tagja megkérdezte az I. sz. melléklet harmadik sorában
felttintetett kiemelt munkavégzésre fordított kiadás az e|őző ével<hez viszonyítva
megemelkedett, valamint jóval több lett a továbbképzés, közlekedési költség, szakkönyvre
tewezett kiadás összege is. Mi ennek az oka? Ugyanakkor a tisztítőszelTe ugyanannyit
terveztek, a karbantartásra pedig az e|őző évekhez viszonftva kevesebbet.

Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető elmondta a kiemelt munkavégzésre tervezett
kiadás emelkedésének oka, hogy az óvónői létszám egy ftível bővült. A kiemelt

munkavégzésértaz óvónők a havi 8000,-Ft-os Erzsébet utalványt kapnak. 10 ftíre számolva ez
évi 960.000,-Ft. A továbbképzési, közlekedési költség emelkedésének oka, az ővodavezető
helyettes továbbképzésénekköltsége, valamint a bejáró dolgozók szimínak emelkedése, ami
miatt emelkedik a bérlet megtédtésénekköltsége is. A karbantartásta az óvoda felújítása miatt
terveztek kevesebbet"

Takács Péter elnök megköszönte a kiegészítéseket.Mivel több észrevételnem volt,
javasolta a Közös Fenntartású Napköziotthonos Ovoda 2015. évi költségvetésének
elfogadását.
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Társulási Tanács a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 22 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
312015. (I" 23.)

Társulási Tanács

hatá rozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek

Óvodai
Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a

Monostora,páti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Ovoda 2015. évi költségvetési bevételi
és kiadási fcíösszegét - az előterlesztést képező
határozatí javaslatban foglalt tartalommal 59.I44 eFt-ban állapítja meg.
/Költségvetést tartalm aző határ azati j avaslat
3.

aj

kv. mell ékletétképezil

Napirend

Takács _Pé!gr elnök elmondta, hogy a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2015" évi költségvetéséről szóló előterjesztést a tagok

megkapták"

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyók meg.

Társulási Tanács tagjai részerő| az előterjesztéssel kapcsolatbanhozzászólás

nem volt.

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztós határozati javaslatában
egyetértenek, kézfeltartás s al

j el

foglaltakkal

ezz ék.

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

határ ozatot
és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a
Monostorapáti

Monostorapáti' Hegyesd községek Óvodaí
Intézményfenntartó Társulása 2015. évi
költségvetésételfogadj a.

és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása összevont 2015.
évi költségvetési bevételi és kiadási ftíösszegét az előterjesztést képező határozati javaslatban
foglalt tartalommal - 59.189 eFt-ban állapitla
Monostorapáti

meg.

A

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása 2015. évi
költségvetési bevételi és kiadási főösszegét - az
előte{esáést képező határozatijavaslatban foglalt
tartalommal - 44.844 eFt-ban állapítjameg.

A

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda 2Ol5. évi költségvetési bevételi
és kiadási ftíösszegét - az előte1esztést kepező
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határozati javaslatban foglalt tartalommal
59.I44 eFt-ban állapítja meg.

költségvetést tartalma ző határozati javaslat
4.

a

-

jkv. mellék |etét képezil

Napirend

T?kács Péter elnÖk elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító
Okiratának módosítására vonatkozó tervezetet a tagok írásbán megkapták. A módosítás

j

ogszabályv áltozás miatt vált szükségessé.

Kérte a tagokat, amennyiben az Alapító Okirat módosításával egyeÉrtenek, kézfeltartással
jelezzék.
Társulási Tanács egyhangúla g, 22 igen szavazattal megfuozta az alábbi:

4l20l5.

II" 23.1

Társulási Tanács

határozatot
és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
Monostorapáti Közös
Fenntartású
Monostorapáti

Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítását elfogadja.
lAlapítő Okirat módosítása a jkv. mellékletét képezi.l
5.

Napiren4

Takács Péter elnÖk ismertotte a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda vezetőjének
kérelmét,melYben az ővoda 2015. évi tervezett zárva i*tá"áho, kéri a társulási
tanács
hozzéqárulását.Atervezetszerint anyémzáwatartásidőpontja:2015.06.2g-től2015.07.3I_
ig, a téli zétrya tartás pedig , 2015. 12. 2I-től2015. 0. Zl-ig.

Gvula társulási tanács tagja hosszúnak tartja a nyái- záwa tartást. Tavalyi évben több
szilő jelezte, hogy problémát okoz ilyen hossá időre a gyerekek elhelyezése.
Sztrik Emilné Óvodavezető elmondta, hogy minden év januárjáb an tájékoztatják aszülőket
a tewezett Óvodai zárva tartásról. Az a tapasztalat, hogy egy esetleges munkanap
áthelYezésnélelőször a snilők kéi'k az óvodai elhelyezést, ki is íizetiÉaz óvod-ai tédtési
díjai,
a gYereket még sem hozzák Óvodába. Amennyiben igény van a nyári szünet alatt óvodai
Soós

ellátásra, nemzárkőznak el, de csak megfelelő létszátmésetén.Eddig még nem volt
erre pólda,
1-2 gyermek esetében jelentkezik csak ez a probléma.

Takács Péter elnÖk javasolta

a

jelzett időpontokban történő záwatartás engedélyezését.

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

határozatot
és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulási Tanácsa a Közös
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2015. évi
zárva tartását
Monostorapáti

-től
20t5. 12.21- től
2015. 06.29

2015.07. 31-ig
2015. 12.31-ig
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engedélyezi.
Társulási Tanács utasítja a jegyzőt, hogy erről az
intézményv ezetőjét írásban táj ékoztassa.

Felelős: TakácsLászlóné
jegyző

Határj'dő: 2015. február
Takács Péter elnök megköszönte

a

15.

részvételt,az ülést 20.05 órakor bezárta.
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