
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.    

Száma: 1098-2/2016.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. május 

11-én /szerdán/ 18.15 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 

   Gulyás Erzsébet  Társulási Tanács tagja   

   Molnár Andrea  Társulási Tanács tagja 

   Soós Gyula   Társulási Tanács tagja 

Széll Pál    Társulási Tanács tagja 

 

    

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Vigh Elemér   Társulási Tanács tagja 

Varga János   Társulási Tanács tagja 

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről 

    Imre Gabriella             Társulási Tanács tagja 

              Kovács Krisztián   Társulási Tanács tagja 

    Mondli Béla    Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Stark Sándor              Társulási Tanács tagja 

   Fekete Róbertné   Társulási Tanács tagja  

    

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről 

   Göntér  Gyula              Társulási Tanács tagja 

Kocsis Csaba              Társulási Tanács tagja 

Mohos Attila               Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Horváth Ferenc  Társulási Tanács tagja 

Dobosi Ferenc              Társulási Tanács tagja 
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Vigántpetend  község Önkormányzata részéről 

Kardos Tibor         Társulási Tanács tagja 

   Ács Szilvia   Társulási Tanács tagja    

   Kovács Miklós  Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Nemoda István  Társulási Tanács tagja 

Giricz Zoltán   Társulási Tanács tagja    

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Sztrik Emilné    óvodavezető 

   Krunikkerné Török Andrea  pü. vezető 

   Törökné Varga Tímea pü. ügyintéző 

        

 

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 14 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  

 

Javasolta, a kiküldött napirend elfogadását. 

Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 14 igen 

szavazattal elfogadták az alábbi:  

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

költségvetésének zárszámadása   

   Előadó:   Sztrik Emilné  óvodavezető   

  

 2./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás   2015. évi költségvetésének zárszámadása   

  Előadó: Takács Péter  társulási tanács elnöke   

 

 

1. Napirend 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a  Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

2015. évi költségvetésének  zárszámadásáról szóló előterjesztést  a társulási tagok előzetesen 

megkapták.  

Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  
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Sztrik Emilné   óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a beszámolóból 

megállapítható, hogy a felhasználásuk ütemezett volt, a gazdálkodásuk kiegyensúlyozott, 

takarékosságra törekednek. Sajnos állandóan szükség van kisebb-nagyobb javításokra, szinte 

naponta romlik el valami. 

A hagyományos rendezvényeket – Mikulás, karácsony, farsang állatkerti kirándulás, bábszínház, az 

óvoda udvarán légvárazás – most is megtartották. Az átlagos létszám 57 fő. A 15 iskola-előkészítős 

óvodásból 4 fő – a nevelési tanácsadó javaslatára – idén még nem kezdi meg az iskolát, 2 óvodás 

városi iskolába megy, így Monostorapátiban szeptemberben 9 tanuló várható az első osztályba.  

Május 27-én, pénteken 17 órakor lesz az évzáró és ballagási ünnepség, mindenkit szeretettel vár az 

ünnepségre.  

 

Takács Péter elnök kérte a társulási tagokat, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban 

kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Gulyás Erzsébet képviselő sokallja az 578 ezer forintos tisztítószer költséget, ez havi szinten 48 

ezer forint, szerinte magas. 

Törökné Varga Tímea  pü. ügyintéző elmondta, hogy ez nem magas – a betervezett 814 ezer forint 

helyett megtakarítás is volt -, a higiénés követelményeknek meg kell felelni. Természetesen ez a 

költség a még raktáron lévő tisztítószereket is tartalmazza.  

A Társulási Tanács tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt.  

Takács Péter elnök kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés határozati javaslatában 

foglaltakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 14  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

Takács Péter  elnök megköszönte a kiegészítéseket. Mivel több észrevétel nem volt, javasolta a 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének elfogadását.  

A Társulási Tanács egyhangúlag,14 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

5/2016. (V.11.) Társulási Tanács   h a t á r o z a t o t:  

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a  

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2015. 

évi költségvetésének zárszámadását - az előterjesztést 

képező határozati javaslatban foglalt tartalommal - 

elfogadja.  

/Zárszámadás a jkv. mellékletét képezi/                               

 

2. Napirend 

Takács Péter elnök elmondta, hogy Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás   2015. évi költségvetésének zárszámadása  szóló előterjesztést  a 

társulási tagok előzetesen megkapták.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék 

meg.  
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Társulási Tanács tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 14  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

6/2016. /V. 11./ Társulási Tanács  h a t á r o z a t o t: 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulási Tanácsa Monostorapáti 

és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása 2015. évi költségvetésének zárszámadását 

- az előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal - elfogadja.  

/Zárszámadás a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Takács Péter   elnök – mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el - megköszönte a részvételt, az 

ülést 18.25 órakor bezárta. 

  

 

Kmf.  

 

 

         Takács Péter  

              Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


