
 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Szám: M/63-1/2018.  

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának a 

2018. január 31-én /szerdán/ 18 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata részéről: 

 

 Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 Vigh Elemér Társulási Tanács tagja 

 Gulyás Erzsébet Társulási Tanács tagja 

 Molnár Andrea Társulási Tanács tagja 

 Soós Gyula Társulási Tanács tagja 

 Varga János Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

  

 Széll Pál Társulási Tanács tagja  

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről: 

 

 Stark Sándor Társulási Tanács tagja 

 Imre Gabriella Társulási Tanács tagja 

 Fekete Róbertné Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Kovács Krisztián Társulási Tanács tagja 

 Mondli István Béla Társulási Tanács tagja 

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről: 

 

 Márvány Péter Társulási Tanács tagja 

 Horváth Lászlóné Társulási Tanács tagja 

 Márta István Társulási Tanács tagja 

 Sári János Társulási Tanács tagja 

  

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Kocsis Csaba 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 bejelentette: 

 

 Győriványi Dániel Társulási Tanács tagja 

 Giricz Zoltán Társulási Tanács tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívottak  

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Törökné Varga Tímea pénzügyi főelőadó 

 Sztirk Emilné óvodavezető 

  

Jegyzőkönyv hitelesítő: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

Takács Péter elnök köszöntötte a települések képviselő-testületeit, mint a Társulási Tanács 

tagjait a Társulási Tanács ülésén. Megállapította, hogy a Társulási Tanács a megjelentek 

létszáma alapján határozatképes, mivel a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból 16 fő jelen 

van.  

 

Ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolta 6. pontban a 

Napköziotthonos Óvoda 2018. évi zárva tartási kérelmének felvételét, amely utólag került 

kiküldésre. 

 

Felkérte a képviselőket - mivel további hozzászólás, javaslat nem volt - kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a módosított napirendi pontok elfogadásával.  

 

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

16 igen szavazattal elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás és a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2017. évi 

költségvetésének módosítása 

 

  Előadó:  Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

   Sztrik Emilné óvodavezető 

 

2./  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetése 

 

  Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

3./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 



3 
 

Óvoda 2018. évi költségvetése 

 

  Előadó:  Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

   Sztrik Emilné óvodavezető 

 

4./ Sztrik Emilné óvodavezető közalkalmazotti 

jogviszonyának megszüntetése, intézményvezetői 

megbízás visszavonása 

 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

5./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda Óvodavezető munkakör betöltésére pályázat 

kiírása, Szakértői Bizottság kijelölése 

 

 Előadó: Takács Péter polgármester  

 

6./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda 2018. évi zárva tartási kérelme 

 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

1. Napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

és a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2017. évi 

költségvetésének módosítása 

 

Takács Péter elnök ismertette az első napirendi pontot, hozzátette a képviselők az 

Intézményfenntartó Társulás és a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

2017. évi költségvetésének módosítását tartalmazó előterjesztést előzetesen megkapták. Kérte 

a tagokat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.  Kérdés és 

vélemény hiányában felkérte a tagokat, amennyiben az előterjesztésben foglaltakkal 

egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. Tájékoztatta képviselőket, hogy minden tag, képviselő 

azonos szavazattal rendelkezik, ezért nem szükséges településenkénti szavazás. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

1/2018. (I.31.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos 

Óvoda és a Monostorapáti Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2017. évi 

költségvetésének módosítását elfogadja.  

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása összevont 2017. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal – 62.600 ezer Ft-ban állapítja meg. 
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A Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2017. évi költségvetési 

bevételi és kiadási főösszegét - az előterjesztést képező 

határozati javaslatban foglalt tartalommal – 53.454 ezer 

Ft-ban állapítja meg.  

 

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi 

Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi és 

kiadási főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 62.600 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

2018. évi költségvetése 

 

Takács Péter elnök javasolta a második napirendi pontban a Monostorapáti és Hegyesd 

községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének megvitatását. 

Kérdés és javaslat hiányában felkérte a tagokat, amennyiben az előterjesztésben foglaltakkal 

egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

2/2017. (I.31.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a 

Monostorapáti Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2018. évi 

költségvetését elfogadja.  

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása összevont 2018. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal – 66.670 ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

A Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2018. évi költségvetési 

bevételi és kiadási főösszegét - az előterjesztést képező 

határozati javaslatban foglalt tartalommal – 53.094 ezer 

Ft-ban állapítja meg. 

 

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi 

Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi és 

kiadási főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 66.670 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2018. évi 

költségvetése 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a képviselők megkapták, kérte annak 

véleményezését. Kérdés és javaslat hiányában felkérte a tagokat, amennyiben az 

előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

3/2017. (I.31.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos 

Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal - 66.670 ezer Ft-ban 

állapítja meg.  

 

(A költségvetést tartalmazó határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirend: Sztrik Emilné óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése, 

intézményvezetői megbízás visszavonása 

 

Takács Péter elnök köszöntötte Sztrik Emilné óvodavezetőt majd elmondta, hogy az 

óvodavezető asszony kérte közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízatásának 

felmentéssel történő megszüntetését, amelyről a Társulási Tanácsnak döntést kell hoznia. 

Felkérte Sztrik Emilnét az előterjesztés kiegészítésére. 

 

Sztrik Emilné óvodavezető köszöntötte a megjelenteket és gratulált a Kapolcs település 

megválasztott képviselő-testületének, akiknek munkájához sok sikert kívánt. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy 2017. decemberében felmentési kérelmet adott be a közalkalmazotti 

jogviszonyára és vezetői megbízatására egyidejűleg. 2018. október 31. napjával kérte a 

Társulási Tanácsot közalkalmazotti jogviszonyának és a határozott idejű vezetői 

megbízatásának megszüntetésére. Elmondta mivel 42 év jogosultsági idővel rendelkezik, ezért 

a törvény 8 hónap felmentési időt tesz lehetővé. Tájékoztatta a tagokat, hogy 2018. június 30. 

napjáig látná el a vezetői megbízatását, majd  2018. július 01. napjától ameddig a Társulás ki 

nem nevezi az új óvodavezetőt, az óvoda vezető-helyettes látja el  a vezetői teendőket . 

 

Takács Péter elnök felkérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat az 

előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Gulyás Erzsébet a Társulási Tanács tagja elmondta, hogy az óvodavezető a hosszú 

életpályájának nagy részét a Monostorapáti óvodában töltötte. Megköszönte munkáját és jó 

egészséget kívánt a nyugdíjas éveire.  
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Takács Péter elnök felkérte a képviselőket, mivel nem volt további hozzászólás, 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozattervezettel. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

4/2017. (I.31.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (3) 

bekezdése alapján Sztrik Emilné Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjének 

közalkalmazotti jogviszonyát 2018. október 31. napján 

felmentéssel megszünteti, magasabb vezetői megbízását 

ezen időponttal visszavonja. 

 

Közalkalmazott részére 8 hónapos felmentési idő kerül 

megállapításra, 2018. július 1-től 2018. október 31-ig 

mentesíti a munkavégzés alól. 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása tudomásul veszi, hogy 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda óvodavezetői feladatok ellátsa az SZMSZ szerinti 

helyettes útján történik 2018. július 1. napjától az 

eredményes pályázati eljárás során kiválasztott 

intézményvezető megbízásáig. 

 

Társulás felhatalmazza a társulás elnökét a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat lássa el. 

 

Felelős: Takács Péter 

Határidő: Folyamatos 

 

5. napirend: Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Óvodavezető 

munkakör betöltésére pályázat kiírása, Szakértői Bizottság kijelölése 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy az óvodavezetői állás pályázatát tartalmazó előterjesztést 

minden képviselő megkapta, majd tájékoztatta a tagokat, hogy az óvodavezetői munkakörre 

kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követően, a kinevezési jogkör 

gyakorlója által felállított Szakértői Bizottság hallgatja meg. Elmondta, hogy a Szakértői 

Bizottság felállítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik, hozzátette az önkormányzatokra 

vonatkozó törvény szerint a települési önkormányzat vezetője nem lehet önkormányzati 

bizottság tagja, ezért javasolta minden településről egy képviselőt  a tagok közé és a Szakértői 

Bizottság elnökének, Romposné Merse Erika pedagógust, aki a Művészetek Völgye Általános 

Iskola alsós pedagógusa, kapcsolatban van az óvodával és az óvodából érkező gyermekekkel 

is. Kérte a tagokat mondják el véleményeiket az előterjesztésről: 

 

Gulyás Erzsébet tag szerint a pályázati kiírás a jogszabályoknak megfelelő követelményeket 
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magában foglalja, az 5 év szakmai gyakorlat lehet kicsit hosszú időnek tűnik, de 

mindenképpen előny, ha tapasztalt személy vezeti majd az óvodát. Elmondta félő, hogy a mai 

óvónői hiány miatt betölthető lesz-e az állás. 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a pályázati kiírást követően, ha nem lesz eredményes, 

nem lesz rá jelentkező, majd ismételten kiírásra kerülhet a pályázat. 

 

Soós Gyula tag a jegyzőhöz fordult kérdésével a vezető gyakorlati évek kötelező számát 

illetően. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 5 évnél kevesebb időszak megjelölésére is van 

lehetőség a vezető gyakorlat évét tekintve, de a gyakorlat általában 3-5 év közötti, amelyről 

tetszőlegesen dönthet a Társulási Tanács. 

 

Molnár Andrea tag tudomása szerint a törvény nem írja elő az 5 év vezetői gyakorlatot, 

mivel tőle sem kérték, amikor megpályázta a vezetői állást jelenlegi munkahelyén, 

természetesen kikötni ki lehet. 

 

Márta István tag javasolta nézzenek utána a jogszabályban foglaltaknak, mert a mai országos 

munkaerőhiány miatt nem biztos, hogy lesz jelentkező, fontosnak tartotta még a bérezést és a 

gyakorlatot, ami befolyásolja a pályázók személyét, számát. 

 

Molnár Andrea tag elmondta a bérezést jogszabály határozza meg, a vezető pótlékon lehet 

változtatni bizonyos határok között. 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy ha szeretnének a tagok a pályázati kiíráson változtatni, 

most itt van rá lehetőség, tegyék meg a módosító javaslataikat, mivel a törvényben 

meghatározott helyeken közzé kell tenni. 

 

Márta István tag javasolta, hogy első körben az előterjesztésben szereplő pályázat kerüljön 

kiírásra és ha eredménytelen lesz akkor kell majd változtatni és új pályázatot kiírni. 

 

Gulyás Erzsébet tag egyetértett az előtte szólóval és véleménye szerint az 5 éves vezetői 

gyakorlat megléte csak jó lehet az óvodának. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a határidő nem rövid, lesz lehetőség új pályázat 

kiírására. Véleménye szerint az óvoda bővítése, a bölcsődei csoport beindítása  is indokolja az 

5 éves vezetői gyakorlat meglétét. 

 

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

ha egyetértenek a határozati javaslattal, az óvodavezetői beosztás ellátására vonatkozó 

pályázati kiírás és a Szakértői Bizottság létrehozását tartalmazó előterjesztéssel. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

5/2017. (I.31.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

I. 

Monostorapáti és  Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

Társulási Tanácsa  megtárgyalta a Monostorapáti Közös Fenntartású 
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Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására 

vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

határozott:  

 

1. Monostorapáti és  Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása Társulási  Tanácsa  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 67. §, a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési   intézményekben  történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Rend.)  

alapján pályázatot hirdet a Monostorapáti Közös Fenntartásu 

Napköziotthonos  Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátására.  

2. A magasabb vezetői megbízás óvodapedagógus munkakörben, 

közalkalmazotti jogviszonyban történik.  

3. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.  

4. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

  

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.  

  

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás 

határozott időre, 5 (öt) év időtartamra ,   2018. november 1. napjától , 2023. 

november 1. napjáig szól.  

  

A munkavégzés helye:   8296. Monostorapáti, Óvoda u.5.   

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a 

munkatársak felett. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben meghatározott feladatok ellátása, intézményi költségvetés szerinti 

gazdálkodás,  kapcsolattartás a fenntartóval.   

Az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, 

irányítása, ellenőrzése.  

  

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és 

illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek:  

▪ óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;  

▪ pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség;  

▪ legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;  

▪ legalább 3-5 év vezetői tapasztalat  

▪ a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a 

megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;  

▪ a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;  

▪ büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

▪ magyar állampolgárság, cselekvőképesség  

  

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:  

▪ szakmai önéletrajz,  

▪ az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői 

megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,  

▪ érvényes (30 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

▪ végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,  

▪ nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez, továbbításához.  

▪ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázatának nyilvános Társulási 

Tanács ülésen történő elbírálásához   hozzájárul-e , vagy kéri a zárt 

ülés tartását.    

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező 

vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési 

törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a 

vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből 

nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: Az NKI (Közigállás) internetes 

honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Péter  

Társulás elnöke nyújt, a 06-87-435-055, vagy 06-20-4699298    

telefonszámon.  

 

A pályázatok benyújtásának módja:   
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Postai úton, az eredeti pályázati anyag a Monostorapáti és  Hegyesd 

községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása   részére történő 

megküldésével (8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.) – a borítékon feltüntetve 

az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel 

rendelkezők véleményezik, a pályázókat a Társulási Tanács által kijelölt 

Szakértői Bizottság is meghallgatja. Ezt követően dönt a Társulási Tanács  a 

megbízásról. Társulási Tanács a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a 

jogát fenntartja.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   

▪ Oktatási és Kulturális Közlöny   

www.monostorapati.hu 

www.hegyesd.hu 

www.kapolcs.hu 

www.vigantpetend.hu    internetes oldalak   

▪ társulás tagjainak hirdetőtábláin 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26. 

 

II. 

Monostorapáti és  Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

Társulási  Tanács az óvodavezetői beosztás betöltésére érkező pályázatok  

véleményezésére , a pályázók meghallgatására Szakértői Bizottságot jelöl ki.  

  

A Szakértői  Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  

  

1. Romposné Merse Erika pedagógus elnök 

2. Gulyás Erzsébet képviselő Monostorapáti tag 

3. Imre Gabriella  képviselő Hegyesd tag 

4. Horváth Lászlóné képviselő Kapolcs tag 

5. Ács Szilvia képviselő Vigántpetend tag 

 

A Szakértői  Bizottság a pályázók meghallgatását jegyzőkönyvben rögzíti  , 

és szakmai véleményét a döntéshozó Társulási Tanács elé terjeszti.  

 

Határidő: 2018. II. 26. és 2018. május 15.  

Felelős: Takács Péter társulási tanács   elnök    

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

6. napirend: Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2018. évi zárva 

tartási kérelme 

http://www.monostorapati.hu/
http://www.hegyesd.hu/
http://www.kapolcs.hu/
http://www.vigantpetend.hu/
http://www.saska.hu/
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Takács Péter elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda vezetője az óvoda zárva tartásának engedélyezését kérte, a nyári 

zárva tartás 2018. július 16-tól 2018. augusztus 3-ig, a téli zárva tartás 2018. december 21-től 

2019. január 2-ig tartana. Kérte a zárva tartás véleményezését. 

 

Vigh Elemér tag felkérte az óvodavezetőt indokolja a zárva tartást és felügyelet megoldott 

lesz-e a nyári időszakban. 

 

Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, hogy általában 4 hét a nyári szünet az óvodákban, 

amely itt a nyári időszakban 15 munkanapot érint, 3 hét. Tájékoztatta képviselőket a tavalyi 

zárva tartás sem okozott gondot a szülőknek, a téli zárva tartást az iskolai szünethez 

igazították. Elmondta, hogy tavaly 2 hétre amikor bezárt az óvoda a Taliándörögdön lévő 

óvodába szállították a gyerekeket kezdetben 3 majd a végén már csak egy gyermeket, ami 

napi hat utat jelentett. A konyha felújítás miatti zárva tartás zömében egy kisgyermeket 

érintett, ami nem indokolta az óvoda nyitva tartását, ezért szállították másik óvodába. 

Véleménye szerint felújításánál három hét minimális. 

 

Gulyás Erzsébet tag szerint a nyári időszakban nem hosszú idő amíg az óvoda zárva lesz, a 

szülők szabadságot tudnak kivenni, már most úgy tudják tervezni a szabadságukat, illetve a 

nyaralásukat, a téli időszakra vonatkozó zárva tartással kapcsolatosan elmondta, hogy már 

egyre több munkahelyen december 20. napjától leállás van, szabadságon vannak az emberek 

ezért a gyermek nagy részének megoldott az elhelyezése, ezért támogatja a zárva tartást. 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy minden évben gond a szünet, a Társulási Tanács döntése 

után szinte minden évben megkeresik a szülők egy csoportja, de a szünetek miatti felügyelet 

biztosítását végül nincs, ami indokolja. Az óvoda környezetében olyan munkálatok lesznek 

idén, ami magasabb zajjal fog járni, ezért kell zárva tartani az óvodát. 

 

Horváth Lászlóné tag véleménye szerint a szülők az iskolai szünetek ideje alatt is meg tudják 

oldani a gyermekek felügyeletét, akkor nem okozhat gondot az óvodai zárva tartás sem. 

 

Gulyás Erzsébet tag úgy tapasztalta, hogy szünetek előtt, ha az ügyeletet megszervezték 

akkor a szünetekre nem volt gyermek, akire felügyelni kellett volna. 

 

Molnár Andrea tag szerint a Társulási Tanács meghatározhatná, hogy különböző 

időszakokban a szünetekben 10 fő alatt nem nyit ki az óvoda. 

 

Gulyás Erzsébet tag elmondta, hogy régebben is az volt a gyakorlat, hogy 10 fő gyerekre 

megoldotta volna az óvoda az ügyeletet, de soha nem volt 10 gyermek,  a gyermekek  

Taliándörögdre  történő szállítása sem kevés költség. 

 

Sztrik Emilné óvodavezető tájékoztatta a tagokat, hogy szülői értekezleten ismertette a 

szülőkkel az óvodai zárva tartás időpontját, de szülői megkeresés, ellenvélemény még nem 

érkezett. Elmondta, legtöbben megköszönték, hogy ilyen korán meg lett a zárva tartás 

időpontja, mert szabadságukat annak megfelelően tervezik. 

 

Takács Péter elnök felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az óvoda zárva 

tartásával. 
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A Társulási Tanács egyhangúlag, 15 igen, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi: 

 

6/2017. (I.31.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda 2018. évi zárva tartását 

 

2018.07.16-tól 2018.08.03-ig 

 

2018. 12.21-től 2019.01.02-ig 

 

engedélyezi. 

 

Társulási Tanács utasítja a jegyzőt, hogy erről az 

intézmény vezetőjét írásban tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2018. február 15. 

 

Takács Péter elnök, hozzászólások hiányában megköszönte a részvételt és a Társulási Tanács 

ülését 18 óra 25 perckor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Takács Péter 

társulási tanács elnöke 


