
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Szám: M/63-2/2018.  

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának a 

2018. május 8-án /kedden/ 18,30 órai kezdettel megtartott nyilvános   társulási 

tanács üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Takács Péter társulási tanács elnöke  

 Molnár Andrea társulás  tanács tagja 

 Soós Gyula társulás  tanács tagja 

                 Varga János társulás  tanács tagja 

 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Vigh Elemér társulás  tanács tagja 

                 Gulyás Erzsébet társulás  tanács tagja 

 Széll Pál társulás  tanács tagja 

 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Márvány Péter társulás  tanács tagja 

 Horváth Lászlóné társulás  tanács tagja 

                Sári János  társulás  tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Kocsis Csaba társulás  tanács tagja 

 Márta István társulás  tanács tagja 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Győriványi Dániel  társulás  tanács tagja 

                 Kardos Tibor  társulás  tanács tagja 

                 Kovács Miklós   társulás  tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Ács Szilvia társulás  tanács tagja 

 Giricz Zoltán társulás  tanács tagja 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 Stark Sándor társulás  tanács tagja 

                 Fekete Róbertné társulás  tanács tagja 
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 Mondli István Béla                 társulás  tanács tagja  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 Imre Gabriella társulás  tanács tagja  

                Kovács Krisztián társulás  tanács tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Török Andrea  pénzügyi vezető 

 

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 13 fő jelen 

van. Ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd felkérte a 

képviselőket - mivel további hozzászólás, javaslat nem volt - kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek a napirendi pontok elfogadásával.  

 

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

13 igen szavazattal elfogadták az alábbi: 

 

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

Óvoda 2017. évi költségvetésének zárszámadása 

 

  Előadó:  Sztrik Emilné óvodavezető 

 

2./  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 

költségvetésének zárszámadása 

 

  Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

3./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos 

Óvoda Óvodavezető munkakör betöltésére pályázat 

kiírása 

 

  Előadó:  Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

1. Napirend: Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2017. évi 

költségvetésének zárszámadása 

 

Takács Péter elnök a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2017. évi 

költségvetésének zárszámadásáról szóló előterjesztés kiegészítésére felkérte Sztrik Emilné 

óvodavezetőt. 

 

Sztrik Emilné óvodavezető köszöntötte a települések polgármestereit és képviselőit, az 

előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Az óvoda pedagógusai, az óvodások, a szülők és 

nagyszülők nevében megköszönte a képviselő-testületek munkáját, hogy biztosították az 
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óvoda működését és kérte az előterjesztés elfogadását. Nyugdíjba vonulása alkalmából 

megköszönte a képviselő-testületek támogatását és további sok sikert kívánt munkájukhoz.  

 

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

ha egyetértenek a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2017. évi 

költségvetésének zárszámadásával. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 13 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

7/2018. (V.8.) 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 Napközi Otthonos 

Óvoda 2017. évi költségvetésének zárszámadását, 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal 62.600 ezer Ft-ban fogadja el. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

2017. évi költségvetésének zárszámadása 

 

Takács Péter elnök kérte második napirendi pontban a Monostorapáti és Hegyesd községek 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének zárszámadásának 

megvitatását. Kérdés és javaslat hiányában felkérte a tagokat, amennyiben az előterjesztésben 

foglaltakkal egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 13 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

8/2017. (V.8.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd községek 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása összevont 2017. 

évi költségvetési bevételi és kiadási 62.600 ezer Ft-ban 

állapítja meg.  

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd községek 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 53.454 ezer 

Ft-ban állapítja meg. 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos 
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Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét 62.600 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Óvodavezető 

munkakör betöltésére pályázat kiírása 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatra nem volt 

jelentkező, ezért javasolta annak ismételt kiírását az előterjesztésben szereplő tartalommal. 

Felkérte a képviselőket, mivel hozzászólás, kérdés nem volt kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek pályázat ismételt kiírásával, az óvodavezetői munkakör betöltésére. 

 

A Társulási Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi: 

 

9/2017. (V.8.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 

pályázatot ír ki a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyére. 

 

A pályázati felhívást az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről 

intézkedjen. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy Sztrik Emilné 31 éve intézményvezető, 1979. június 15-

től van állományban, hozzátette emberi életben is hosszú időtartam, amit maga mögött tudhat 

és mára már több generáció is kikerült óvodából. Megköszönte eddigi munkáját és nyugdíjas 

éveire is aktív éveket és jó egészséget kívánt. Véleménye szerint októberben amikor majd 

nyugdíjba vonul egy korszak lezáródik, de kezdődik egy másik időszak, amelynek szintén 

meg vannak a szépségei. Hozzászólások hiányában megköszönte a részvételt és a Társulási 

Tanács ülését 18 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Takács Péter 

társulási tanács elnöke 


