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Távolmaradását bejelentette: 
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Jegyzőkönyv hitelesítő: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Monostorapáti és 

Hegyesd községek óvodai intézményi Társulási Tanácsa a megjelentek létszámát tekintve 

határozatképes, mivel a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból 15 fő jelen van. Ismertette a 

napirendi pontokat és kérte 6. pontban tárgyalják a Mesevirág Óvoda Alapító okiratban az 

alaptevékenységhez vállalkozási tevékenység felvételét a konyha működéséhez és a Mesevirág 

Óvoda és Bölcsőde óvodai részéhez 1 fő körzeten kívüli gyermek felvételét. Javasolta a 

kiküldött meghívóban szereplő és a 6. pontban az elhangzottak szerint kiegészített napirendi 

pontok elfogadását. 

 

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./  Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Bölcsőde Házirend 

elfogadása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

 2./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Óvoda Házirend 

elfogadása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

 3./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – 2020/2021. nevelési 

év beszámoló elfogadása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

4./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2021. szeptember 1-től 

érvényes évi Pedagógiai Programjának elfogadása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

5./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2021. szeptember 1. 

napjától hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

 

6./ a./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító okirat 

módosítása, vállalkozási tevékenység felvételének 

elfogadása 
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 b./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodai egységébe 

körzeten kívüli gyermek felvételéről döntés 

Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

 

1. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Bölcsőde Házirend elfogadása 

 

Takács Péter elnök köszöntötte az Mesevirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, Váradi Anitát. 

Elmondta, hogy első napirendi pont a Bölcsőde Házirendjének véleményezése, a tagok részére 

a házirend megküldésre került. Kérte a tagokat mondják el véleményeiket. 

 

Váradi Anita óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a bölcsőde 

házirendjében nem történt változás, de szívesen válaszol a házirenddel kapcsolatos kérdésekre. 

 

Takács Péter elnök hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják a bölcsőde házirendjét. 

 

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

 

11/2021. (IX.2.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Bölcsőde Házirendjét 

megismerte és elfogadta. 

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Óvoda Házirend elfogadása 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a második napirendi pont a Mesevirág Óvoda 

és Bölcsőde óvodai házirendje. Felkérte a tagokat szóljanak hozzá, mondják el véleményeiket.  

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy augusztus 27-én került kiküldésre az előterjesztés 

dokumentuma és azóta eltelt időszakban felmondott két kolléganője. Tájékoztatta a tagokat, 

hogy a jogszabály lehetőséget biztosít az óvónői hiány miatt arra, hogy a felügyeleti időben 

pedagógiai munkát segítő, dajka jelenléte is elegendő a csoportban. A Házirendből ki kell venni 

azt a részt, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt az óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, 

mert 6:30 és 7:00 valamint 16:00-16:30 között dajka lesz a gyermekekkel. Elmondta, hogy 

alvási idő és a gyűjtési időben van lehetőség óvodapedagógus helyett dajka foglalkoztatására. 

Tájékoztatta a tagokat, hogy a térítési díj fizetésnél, ha a szülő 60 napon túl nem rendezi 

tartozását nem tudják kiszolgálni a szülő gyermekét. Elmondta, hogy iskolás korú gyermekeket 

érinti a díjtartozás és már próbálták többféle módon kifizettetni a térítési díjat, de a szülők nem 

fizették be, ezért javasolta, hogy aki 60 napon túl nem fizeti ki a gyermek étkezését ne 

biztosítsák a diák részére az étkezést. 

 

Takács Péter elnök hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék 

amennyiben elfogadják a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodára vonatkozó házrendjét az 

elhangzott módosításokkal együtt. 
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A Társulási Tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

12/2021. (IX.2.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Óvoda Házirendjét 

megismerte és a módosítással együtt elfogadta. 

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

3. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – 2020/2021. nevelési év beszámoló elfogadása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a harmadik napirendi pont 2020/2021. nevelési évről szóló 

beszámoló, melyet a tagoknak megküldtek, majd kérte a tagokat, ha van kérdésük tegyék fel. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy a megküldött beszámolót nem kívánja kiegészíteni, 

de szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a távozó 2 óvónő 

közül az egyik kolléganő tanítónőként helyezkedik el, mert tanítónői végzettséggel rendelkezik, 

a másik kolléganő családi, egészségi okok miatt kérte felmentését. Elmondta, hogy belső 

átszervezéssel az élelmezés vezető bekerül a csoportba és az élelmezés vezető személyére is 

már vannak jelentkezők, valamint az óvodapedagógus állásra is volt már jelentkező. 

 

Takács Péter elnök további hozzászólás hiányában felkérte a tagokat, aki egyetért az 

előterjesztés szerint a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési év beszámolójának 

elfogadásával kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

13/2021. (IX.2.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – 2020/2021. nevelési 

évről szóló beszámolót megismerte és elfogadta. 

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2021. szeptember 1-től érvényes évi Pedagógiai 

Programjának elfogadása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a következő napirendi pont a Mesevirág Óvoda és 

Bölcsőde Pedagógiai Programjának véleményezése, elfogadása. Felkérte a tagokat tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket.  

 

Bati Istvánné tag elmondta, hogy mindenre kiterjedő az előterjesztés, amilyennek kell lennie. 
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Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy egy keret kell, de a módszertani szabadságot meg 

kell adni a pedagógusoknak. 

 

Takács Péter elnök hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha 

elfogadják az Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programját.  

 

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

 

14/2021. (IX.2.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Pedagógiai 

Programját megismerte és elfogadta. 

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy az ötödik napirendi pont a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése, elfogadása. Felkérte a tagokat 

mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatát.  

 

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

 

15/2021. (IX.2.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde – Szervezeti és 

Működési Szabályzatát megismerte és elfogadta. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. napirend: 

a./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító okirat módosítása, vállalkozási tevékenység 

felvételének elfogadása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a következő napirendi pontban a Mesevirág Óvoda és 

Bölcsőde konyhájának működésében a kötelező feladatokon kívül szeretnék a vállalkozási 

tevékenységet felvenni, hogy lehetőség legyen később is a fejlesztésekre. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy Váradi Anita óvodavezető és Győriványi Dániel polgármester már korábban 

javasolta a konyha vállalkozási tevékenység keretében történő működését is. Elmondta, hogy a 

konyha fejlesztése pályázat keretében valósult meg és a pályázatban a fenntartási időszak 10 
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év, ami még tart és amely időszak alatt a vállalt kötelezettségek miatt sem lehet teljesen 

vállalkozási tevékenység keretében működtetni a konyhát.  

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy a szervezeti forma nem változtatható, ezért csak 

vállalkozási tevékenység keretében működtetni a konyhát, kiszervezni nem lehet. Tájékoztatta 

a jelenlévőket, hogy költségvetési szervként vállalkozási tevékenységet folytathat az 

alaptevékenységen kívüli az intézmény. Ismertette miként lehet a vállalkozási tevékenységet a 

tevékenységi körükbe felvenni, illetve a fenntartó felé várható kötelezettségeket. Elmondta, 

hogy a vállalkozási tevékenységet elkülönítetten kell kezelni és a többletet majd, ha lesz a 

fenntartó döntheti el, hogy az óvoda konyhájának fejlesztésére fordítja-e. Szeretnék elindítani, 

melynek első lépése a tevékenységi körbe történő felvétele. 

 

Bati Istvánné tag arról kért tájékoztatást, hogy az étel szállításához gépjármű lesz-e és plusz 

személyzet. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy járművet akkor érdemes, ha hosszú távon lesz rá 

szükség, mert a kiszállítás csak akkor éri meg. Elmondta, hogy csak kisebb rendezvényekre itt 

a településen, helyben főztek, mely nem igényelt külön járművet, de ha az erdei iskolába is kell 

főzni akkor már gondolkozni kell a jármű biztosításáról. 

 

Bati Istvánné tag elmondta, hogy tudomása szerint a korábbi években a korábbi óvodavezető 

idején az erdei iskolába történő főzés nem hozott akkora bevételt, ami nagyobb bevételre és 

fejlesztésre adott volna lehetőséget. 

 

Váradi Anita óvodavezető tájékoztatta, hogy az erdei iskola abban az időszakban amikor már 

ő volt a vezető lehetőséget biztosított a fejlesztésre, hozott akkora bevételt. 

 

Bati Istvánné tag arról kért tájékoztatást, hogy a vállalkozási tevékenység miben lesz jobb, 

mint most. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy egy költségvetési szerv esetében szűkebb határok 

között tud a konyha működni, de a vállalkozási tevékenységgel várhatóan lesz lehetőség a 

bevételek növekedésére és a konyha további fejlesztésére. 

 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy a vállalkozási tevékenység felvételével nagyobb 

lehetőségük lesz plusz bevételre, majd fejlesztésre. 

 

Márvány Péter tag arról kért tájékoztatást, hogy a vállalkozási tevékenység a rendezvényekre 

vonatkozik-e? 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy a közétkeztetés, az bölcsőde, óvoda, iskola, a 

szociális étkeztetés a jövőben is a már meglévő keretek között működne, a vállalkozási 

tevékenység a vendég étkezésekre, a rendezvényekre vonatkozna. Két külön étkezés, külön 

főzést jelent.  

 

Márvány Péter tag arra kért választ, hogy az anyagi és infrastrukturális háttér biztosított és a 

személyzeti felvételek meg vannak-e? 
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Váradi Anita óvodavezető tájékoztatta, hogy 2-3 hónap türelmet kér, amíg rendeződik a 

személyzeti háttér, minden állás betöltött lesz. Elmondta, hogy a jövőben szükség lesz még egy 

szakács felvételére is és az eszközök vásárlása már úgy történt, hogy a vállalkozási tevékenység 

végzésekor is jó legyen. 

 

Márvány Péter tag véleménye szerint az a legfontosabb, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

működjön, szakmai feladatokat ellátásra kerüljenek. 

 

Győriványi Dániel tag arról kért tájékoztatás, hogy a vállalkozási tevékenység az árbevétele a 

költségvetésben hány százalék lehet? 

 

 

Ács Szilvia tag elmondta, hogy tudomása szerint az alapítványok esetében 40-60% arányban 

oszlik meg a vállalkozási tevékenység az alaptevékenység  és a vállalkozási tevékenység között, 

de ennek utána kell járni. 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy most az Alapító okiratban történő 

felvételéről kell dönteni, majd a vállalkozási tevékenység végzésre vonatkozó feladatokról 

később. 

 

Győriványi Dániel tag szerint a változó költség a következő évben a vállalkozási tevékenység 

végzése hozza magával a bevételeket és a kiadásokat 

 

Takács Péter elnök további hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, 

ha elfogadják a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratába a vállalkozási tevékenység 

felvételét. 

 

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

 

16/2021. (IX.2.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosítását a vállalkozási tevékenység végzésének 

felvételét, mely nem veszélyeztetheti az intézmény 

alaptevékenységét (bölcsődei, óvodai ellátást, 

közétkeztetést) elfogadta. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

b./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodai egységébe körzeten kívüli gyermek felvételéről 

döntés 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az utolsó napirendi pont körzeten kívüli 

óvodai jogviszony létesítésének véleményezése, elfogadása. Elmondta, hogy a kötelező 

felvételi körzetet jelentő településekről a 2022. március 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekek 

felvétele megtörtént és igény érkezett a Társulási Tanácshoz körzeten kívüli gyermek 

felvételére. 
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Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy 58 fő a beíratott létszáma egy gyermek maradt a 

bölcsődében és egy létszám még maradt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy család jelezte, 

hogy szeretnék gyermeküket az óvodába beíratni, aki iskola előtt áll, a családban az iskolás 

gyermekek magántanulók és Badacsonytomajról hoznák az óvodába a gyermeket. 

 

Szipőcs Nikolett tag arról kért tájékoztatás, hogy most az említett egy gyermek felvételéről kell 

dönteniük. 

 

Bati Istvánné tag arra kért választ, hogy várhatóan lesz-e hely, ha valaki hozni szeretné a 

gyermekét a körzetből. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy most az egy fő körzeten kívüli gyermek felvételéről 

kell dönteni és az 60 fő már a törvény szerinti felfelé emelt létszám. Tájékoztatta a jelenlévőket, 

ha orvos, védőnő, gyermekvédelem ad véleményt egy gyermekről annak felvételételéről azt a 

gyermeket fel kell venni. Elmondta 50 fő a 100% az óvodában, a bölcsőde is tele van. 

 

Győriványi Dániel tag elmondta, hogy volt, amikor attól tartottak, hogy kevés lesz a gyermek 

és most 100% felett az óvoda. 

 

Váradi Anita óvodavezető tájékoztatta a tagokat, hogy most sok a gyermek, mely a gyermekek 

születésének számának növekedésének köszönhető.  

 

Takács Péter elnök további hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, 

ha elfogadják a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde intézményébe 1 fő körzeten kívüli gyermek 

felvételét. 

 

A Társulási Tanács 9 igen, 1 nem és 5 fő tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi: 

 

17/2021. (IX.2.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodai egységébe a 

2021/22. nevelési évre 1 fő körzeten kívüli gyermek 

felvételét elfogadta. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Váradi Anita óvodavezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy menzai étkezést biztosító épület 

felújításra került hétfőre tervezik a nyitást, most zajlanak a festési munkálatok. Elmondta a régi 

helyiséget újították fel, hogy kulturált körülmények között fogadják az iskolásokat. Szeretne 

majd asztalokat és székeket is beszerezni, melyre reméli a jövőben lesz lehetőség. 

 

Takács Péter elnök megköszönte a vigántpetendi falugondnok, Kiss Csaba munkáját és a 

Vigántpetend Község Önkormányzatának, hogy lehetővé tették jelenlétét. 

 

Váradi Anita óvodavezető is megköszönte a vigántpetendi önkormányzat segítségét. Kérte az 

önkormányzatok segítségét a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde épületénél a faburkolat festésének 

megvalósításához. Kérte, ha van az önkormányzatoknak szabad kapacitásuk tegyék lehetővé 

szabad munkaerő biztosítását. 
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Takács Péter elnök megköszönte az Ilona Malom részéről Kocsis Csabának a munkájukat a 

„Mese-vár” játszótér megvalósításához, az óvoda udvarán. Megköszönte a jelenlévők 

részvételét az az ülést 17:45 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Takács Péter dr. Varga András 

 elnök jegyző 

 

 

 

  
  


