
 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.    

Száma: 1407-3/2015.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. 

augusztus 31-én /hétfőn/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti község Önkormányzata részéről 
 

   Takács Péter   Társulási Tanács elnöke 

   Molnár Andrea  Társulási Tanács tagja 

   Soós Gyula   Társulási Tanács tagja 

   Széll Pál    Társulási Tanács tagja 

   Varga János   Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Vigh Elemér   Társulási Tanács tagja 

   Gulyás Erzsébet  Társulási Tanács tagja  

  

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről 

   Stark Sándor   Társulási Tanács tagja 

   Fekete Róbertné   Társulási Tanács tagja  

Imre Gabriella   Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Kovács Krisztián  Társulási Tanács tagja 

   Pókóné Román Katalin Társulási Tanács tagja 

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről 

   Göntér  Gyula   Társulási Tanács tagja 

Horváth Ferenc  Társulási Tanács tagja 

Mohos Attila   Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Dobosi Ferenc   Társulási Tanács tagja 

Kocsis Csaba   Társulási Tanács tagja 

 



2 

 

 

Vigántpetend  község Önkormányzata részéről 

   Nemoda István  Társulási Tanács tagja  

   Kovács Miklós  Társulási Tanács tagja 

   Marton Istvánné  Társulási Tanács tagja 

Ács Szilvia   Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Kardos Tibor   Társulási Tanács tagja 

    

Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Sztrik Emilné    óvodavezető 

   Bakos Friderika  SZM elnök 

        

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Takács Péter  Társulási Tanács elnöke 

             

Jegyzőkönyvvezető:   Török Józsefné  

 

Takács Péter  elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási Tanács 

ülése határozatképes, hisz a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból 15 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  

 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 15 

igen szavazattal elfogadták az alábbi:  

N a p i r e n d e t :   1./   Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2015-

2016  évi  munkatervének véleményezése.  

 Előadó:   Sztrik Emilné 

     óvodavezető 

                                    2./     Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

 2014 - 2015. tanévről szóló beszámolója  

 Előadó:    Sztrik Emilné 

     óvodavezető 

1. Napirend 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2015 - 

2016. évi munkatervét a társulási tagok előzetesen megkapták.  

Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése  van, tegye meg.  

Sztrik Emilné   óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az Oktatási 

Hivatal az Integrált Köznevelési Elemző Rendszerében – rövidített nevén IKER-ben – az 
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Óvodára vonatkozó megállapításokat tett közzé. Ebben magasnak találták a gyereklétszámot – 

56 fő, 112 % - és hiányosságként jelezték, hogy nincs tornaterem.  

Fentiekre észrevételt tettünk, jelezve, hogy a létszám szeptembertől várhatóan 52 fő lesz, 

valamint azt is, hogy a két összenyitható csoportszoba 100 m2-es, így a gyerekeknek van 

lehetőségük tornászni.   

A gyermekétkeztetés fejlesztése című pályázatra az első körben nem kaptunk támogatást, de 

reményét fejezte ki, hogy még sikerül bejutni a nyertesek közé.  

A munkatervben figyelembe vették a munkanap áthelyezéseket, szakmai értekezletekre 5 

napot terveztek – a felügyelet ekkor is biztosított lesz –, a nyári és téli zárva tartás idejére 

szülői igény esetén biztosítanak felügyeletet. 

Az Önértékelési Szabályzat elkészítése is szerepel a feladatok között. 

A nyári gyermekétkeztetésre beadott pályázaton nyert összegből 18 gyermek étkezhetett 43 

napon át – térítésmentesen. 

A Munkatervet a nevelőtestület és a Szülői Munkaközösség megvitatta, elfogadásra javasolta. 

 

Nemoda István, a Társulási Tanács tagja a jövőbeni igényeknek megfelelő intézmény 

biztosítását abban látja, hogy a benyújtandó pályázatok ne csak a szükséges karbantartásokra 

és felújításokra korlátozódjanak, hanem fejlesztésre. 

Javasolta a kapcsolatfelvételt a halimbai intézménnyel, az ő tapasztalataikat lehetne 

hasznosítani. 

Az Óvoda szakmai munkájával nagyon elégedett, a minden elismerést megérdemlő évzáró 

ünnepség ennek hatékonyságát bizonyítja. 

Takács Péter elnök -  mivel a tagok részéről további kérdés, hozzászólás nem volt -  javasolta 

a munkaterv elfogadását. 

Társulási Tanács egyhangúlag, 15  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

9/2015. /VIII.31./ Társulási Tanács h a t á r o z a t o t: 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulási Tanácsa a Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

2015/2016. nevelési évre vonatkozó 

Munkatervét  elfogadja.  

/A Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/                               

2. Napirend 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2014 - 

2015. tanévről szóló beszámolóját a társulási tagok előzetesen megkapták.   

Kérte a tagokat, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék 

meg.  

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta, hogy a beszámolóból megállapítható, hogy a 

felhasználásuk ütemezett volt, a gazdálkodásuk kiegyensúlyozott. A nyáron újabb csőtörés 

volt az óvodában, ezúttal az udvaron lévő csőrendszert kellett kicserélni.  
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A gazdálkodásról a Szülői Munkaközösséget tájékoztatták. 

Megköszönte a fenntartó önkormányzatok segítségét, kérte a további támogatásukat.  

 

Takács Péter elnök -  mivel a tagok részéről  kérdés, hozzászólás nem volt -  javasolta a 

beszámoló elfogadását. 

Társulási Tanács egyhangúlag, 15  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

10/2015. /VIII.31./ Társulási Tanács h a t á r o z a t o t: 

                        Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

      Intézményfenntartó Társulási Tanácsa a Közös 

      Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  

      2014/2015 nevelési évre vonatkozó  

      beszámolóját 

 elfogadja.  

 

/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

Takács Péter   elnök megköszönte a részvételt, az ülést 18.15 órakor bezárta. 

  

 

Kmf.  

 

 

         Takács Péter  

              Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

 

 

  

 

 


