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Monostorapáti község Önkormányzata részéről: 

 Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 Vigh Elemér Társulási Tanács tagja 

 Pócza Balázs Társulási Tanács tagja 

 Szipőcs Nikolett Társulási Tanács tagja 

 Törökné Giczi Anikó Társulási Tanács tagja 

 Varga János Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Bati Istvánné Társulási Tanács tagja 

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről: 

 Stark Sándor Társulási Tanács tagja 

 Imre Gabriella Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Adrián Szabolcs Társulási Tanács tagja 

 Fekete Gábor Társulási Tanács tagja 

 

Kapolcs Község Önkormányzata részéről: 

 Márvány Péter Társulási Tanács tagja 

 Kocsics Csaba Társulási Tanács tagja 

 Horváth Lászlóné Társulási Tanács tagja 

 

   

Távolmaradását bejelentette: 

 Márta István  Társulási Tanács tagja 

 Sári János Társulási Tanács tagja 

 

Vigántpetend község Önkormányzata részéről: 

 Kovács Miklós László Társulási Tanács tagja 

 Ács Szilvia  Társulási Tanács tagja 

 Kardos Tibor Társulási Tanács tagja 
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Távolmaradását bejelentette: 

 Győriványi Dániel Társulási Tanács tagja 

 Giricz Zoltán Társulási Tanács tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívottak  

 dr. Varga András jegyző 

 Váradi Anita óvodavezető 

  

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 14 fő jelen van. Ismertette a 

napirendi pontokat és kérte 7. pontban tárgyalják a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi 

költségvetésében 600.000.- Ft átcsoportosítását konyhai eszköz beszerzése céljából. Javasolta 

a kiküldött meghívóban szereplő és a 7. pontban a költségvetés átcsoportosításának 

megtárgyalásáról szóló napirenddel kiegészített napirendi pontok elfogadását. 

 

A Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 14 

igen szavazattal elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./  A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde bérmaradvány 

felhasználása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

 2./ A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 

szakdolgozói létszámának emelése 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

 3./ A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde működési engedélye 

módosításának jóváhagyása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

4./ A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

óvodapedagógusának felmentése nyugdíjazásra 

tekintettel, helyettesítés jóváhagyása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

5./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programja 

módosításának jóváhagyása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

 

6./ A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító okirat 

módosítása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 



3 
 

 

7./ A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés 

jóváhagyása 

Előadó: Váradi Anita óvodavezető 

 

1. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde bérmaradvány felhasználása  

 

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

Elmondta, hogy első napirendi pont a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a 

bérmaradvány egy részének felhasználása. 

 

Váradi Anita intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 2021. évi 

költségvetésben a bérmaradvány 3.000.000.- Ft, mely összegből 1.400.000.- Ft-ot szeretne a 

dolgozók részére jutalom címén adni. Elmondta, hogy erkölcsi elismerést ad a dolgozóknak, de 

szeretne anyagi elismerést is, mivel munkájukat becsületesen elvégezték, példátlan a 

helytállásuk, ha kellett túlóráztak is. 

 

Takács Péter elnök kérte a tagokat mondják el véleményeiket az előterjesztésről. Hozzászólás 

hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a bérmaradványból 

1.400.000.- Ft átcsoportosítását. 

 

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

 

18/2021. (XI.25.) 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 2021. évi költségvetésben 

a bérmaradvány összegéből 1.400.000.- Ft összeg 

átcsoportosítását jutalom kifizetése céljából jóváhagyta. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei szakdolgozói létszámának emelése  

 

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

és Bölcsőde bölcsődéjében a szakdolgozói létszámemelésről szóló előterjesztés véleményezése. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, hogy a bölcsőde finanszírozásával kapcsolatosan, a 

normatívát illetően arról tájékoztatták, hogy a normatíva alapján 4 fő szakdolgozói létszám 

engedélyezett. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy csoport van a bölcsődében 12 

gyermeklétszámmal, az elmúlt időszakban kevés volt a hiányzás, ezért lett a finanszírozás több, 

valamint a gyermeklétszám 14 főre tervezett emelése is indokolja a 4 fő szakdolgozói létszámot. 

Elmondta, hogy a bölcsőde finanszírozása, normatív támogatása eltér az óvodától, majd röviden 

ismertette az óvoda és a bölcsőde finanszírozását. Kérte a 4 fő szakdolgozó felvételének 

elfogadását a bölcsődébe. Elmondta, hogy 8 gyermek várja, hogy felvegyék a bölcsődébe, de a 

jelenlegi létszám betelt. 
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Takács Péter elnök kérte a jelenlévőket mondják el véleményeiket. Hozzászólás hiányában 

felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a bölcsődei szakdolgozók 3 főről 4 főre 

történő emelését.  

 

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

 

19/2021. (XI.25.) 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 bölcsődei szakdolgozó 

létszámának emelését 3főről 4 főre jóváhagyta. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde működési engedélye módosításának 

jóváhagyása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a működési engedély módosítását az indokolja, 

hogy gyermeklétszám 12 főről 14 főre változik a bölcsődében. Kérte a jelenlévőket mondják el 

véleményeiket az előterjesztésről. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják az előterjesztést. 

 

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

 

20/2021. (XI.25.) 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 működési engedélyének 

módosítását a 15/1998. (IV. 30.) EMMI rendelet 

módosításról szóló 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet 46. §-

a alapján jóváhagyta. A bölcsődébe felvehető 

gyermeklétszám: 12+2 fő. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirend: A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusának felmentése 

nyugdíjazásra tekintettel, helyettesítés jóváhagyása 

 

Takács Péter polgármester ismertette az előterjesztést, melyet a tagok részére megküldésre 

került. Elmondta, hogy az óvodában 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonul egy 

óvodapedagógus, akinek 8 hónap felmentési időből 4 hónap kötelező és 4 hónap adható. A 

Társulási Tanács a korábban nyugdíjba vonulók részére is megadta a kért felmentési időt, 

melyet most is megadhat. A nyugdíjba vonuló 2022. június közepén megy nyugdíjba és a 

felmentési idejére helyettest szeretnének, ezért kérte az intézményvezető a Társulási Tanácsot 

tegye lehetővé plusz dolgozó felvételét az előterjesztés alapján. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, hogy a felmentési időből 4 hónapot kötelező 

megadni, 4 hónap adható és 6 hónapot meg kívánnak adni, de a 6 hónap idejére is biztosítani 
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kell a gyermekek szakszerű ellátását. Elmondta, hogy a jövő évi költségvetést érinti főként a 

plusz dolgozó felvétele és lehetőséget ad arra, hogy meghirdesse a helyettesítés idejére az 

óvodapedagógus állást. Az óvodapedagógus végzettséggel rendelkező felvételét először 

határozott időre szeretné helyettesítésre, majd a nyugdíjba vonulást követően határozatlan 

időre. Elmondta, hogy a legoptimálisabb lenne, ha jó szakmai tapasztalattal rendelkező 

óvodapedagógust tudna felvenni, de ha nem lesz plusz fő nem tudja meghirdetni az állást. 

Elmondta a legfontosabb a gyermekek szakszerű ellátása a szakképzett pedagógusokkal. 

 

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

egyetértenek a nyugdíjba vonuló óvodapedagógus 6 hónapi munkavégzés alóli felmentésével 

és a felmentési idő alatt helyettesítő pedagógus felvételével. 

 

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

 

21/2021. (XI.25.) 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 óvodapedagógusának - a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján 

- a 2022. július 18. napjától a nők kedvezményes öregségi 

nyugdíjazására vonatkozó nyugdíjvonulási szándéka 

alapján, az azt megelőző hat hónapi munkavégzés alóli 

felmentést az óvodapedagógus részére jóváhagyta. A 

felmentési idő alatt helyettestő pedagógus felvételét 

határozott időre 2021. december 1-től 2022. július 18-ig 

jóváhagyta. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. napirend: A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja módosításának 

jóváhagyása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Pedagógiai Program módosítását az elfogadott 

gyermeklétszám változása indokolja. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjének 

szakmai programjának a 7. pontja módosul, melyet ismertetett. Elmondta, hogy a jogszabályi 

hivatkozásokat is aktualizálták, a 7. pontját módosították a gyermeklétszám 12 főről 14 főre 

történő módosítása miatt, de a Pedagógiai Program többi részét nem kellett módosítani. 

Tájékoztatta a tagokat, hogy januárban a legkisebb bölcsődés is betölti a 2 életévét, ezért lesz 

lehetőség a 14 fő felvételére. 

 

Takács Péter elnök hozzászólás hiányában ismertette a határozati javaslatot, majd felkérte a 

tagokat kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek határozati javaslattal. 

 

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

 

22/2021. (XI.25.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 
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Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde módosított Bölcsődei 

Nevelési és Szakmai Programját jóváhagyta.  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. napirend: A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy az Alapító Okiratot is módosítani kell a bölcsődei 

gyermeklétszám 12 főről 14 főre történő módosítása miatt. Kérte a tagokat tegyék fel 

kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatosan. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat, ha 

egyetértenek az Alapító Okirat előterjesztés szerinti módosításával kézfeltartással jelezzék. 

 

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

 

23/2021. (XI.25.) 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 a Monostorapáti és 

Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

által 2021. május 25. napján kiadott M/570-2/2021. számú 

alapító okiratának az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC törvény 21.§ (2) és (3) bekezdése alapján 

a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

M/570-4/2021. számú módosítását valamint 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

okiratát jóváhagyta.  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. napirend: A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi 

költségvetésének 2021. november 5-én elkészített kimutatása alapján 2,5 millió forint 

maradványa van és üzemeltetési anyagok soráról át szeretnének vezeti 600.000.- Ft-ot 

nagyértékű eszköz beszerzés sorára. Tájékoztatta a tagokat, hogy a főzőkonyhában a 

villanytűzhely nem megfelelő működése indokolja egy új tűzhely beszerzését. Hozzászólás 

hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az üzemeltetési anyagok 

sorról a nagyértékű eszköz sorra 600.000.- Ft átcsoportosítását. 

 

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

 

24/2021. (XI.25.) 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 a 2/2021. (II.10.) 
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határozattal elfogadott 2021. évi költségvetésben az 

üzemeltetetési anyagok sorról a nagyértékű 

eszközbeszerzés sorra 600.000.- Ft összegű költségvetési 

átcsoportosításához hozzájárul, a főzőkonyhában új ipari 

tűzhely beszerzése céljából. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az intézményvezetőt a 

ipari tűzhely beszerzésére. 

 

Felelős: Takács Péter elnök 

Határidő: 2021. december 21. 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a napirendi pontok végére érkeztek, de ha a tagok közül 

van valakinek a Társulásra tartozó hozzászólása, véleménye mondja el. 

 

Horváth Lászlóné tag megköszönte a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde minden dolgozójának, a 

konyhában dolgozóknak is az egész éves munkáját és kitartását, türelmét a járvány időszakában.  

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a köznevelési intézmények vezetői nem voltak és most 

sincsenek könnyű helyzetben, döntéseket nekik kell meghozni a covid járvány miatt. 

Tájékoztatta a tagokat, hogy a védettséghez kötött döntések végrehajtása nehéz. A vezetők 

helyzete nem egyszerű megtalálni a helyes mondatokat, döntéseket a különböző szituációkban. 

Az oltott és nem oltott lakosság kérdése is megosztja az embereket és előfordul, hogy 

valakikből agresszivitást vált ki. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta nem könnyű a különböző döntéseket meghozni és 

végrehajtani példaként említette, hogy be kell vezetni a védettségi igazolvánnyal történő 

belépést az intézménybe, egyrészt azért, mert nagy létszámban betegek a gyerekek és 

visszaesnek. Elmondta, hogy védenie kell a gyerekeket, az ott dolgozókat és ha feltételezik, 

hogy az oltás véd, akkor akinek van védettségi igazolványa az behozhatja a gyermekét az 

óvodába, bölcsődébe, akinek nincs az a szélfogóig kísérheti gyermekét. Tájékoztatta a tagokat, 

hogy a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők köréből már volt durva, a rágalmazás körébe 

tartozó kiabálás, amely nehezíti az munkáját. 

 

Kovács Miklós tag szerint a problémák az intézményvezetőn csapódnak le, mivel az 

intézményvezető rendeli el az intézkedéseket. Kérdéssel fordult az elnökhöz nem lehetne a 

felsőbb szinten akár a Társulási Tanács határozatával elrendelni az intézkedéseket. 

 

Horváth Lászlóné tag szerint jól láthatóan ki van írva az ajtóra, hogy kormányrendelet 

határozza meg a szabályokat. 

 

Szipőcs Nikolett tag elmondta, hogy felvetődő probléma még, ha az oltott be mehet akkor miért 

nem mehet be az aki átesett covid betegségen, mikor van védettsége. 

 

Váradi Anita intézményvezető elmondta, ha hoz döntést, mint vezető van pár hangadó, akik 

úgy érzik felülírhatják a döntést, jogosultak mindenre. 

 

Kovács Miklós tag szerint felvetődik milyen formában lehet amennyiben lehet intézkedni a 

társulásnak. 
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Varga János tag elmondta az intézményvezető kezébe adta a kormány a döntés jogát nincs 

miről dönteni a Társulási Tanácsnak az ügyben. Véleménye szerint, aki nem érti meg annak 

akárki kiírhatja úgy sem érti meg. 

 

Takács Péter elnök további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 17:36 

órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Takács Péter dr. Varga András 

 elnök jegyző 

 

 

 

  
  


