
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Szám: KÖH/20-1/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának  

                        a 2019. január 24-én /csütörtökön/ 18:20 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 

 Mondli István Béla Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Kovács Krisztián Társulási Tanács tagja 

  

Kapolcs község Önkormányzata részéről: 

 Kocsis Csaba Társulási Tanács tagja 

 Horváth Lászlóné Társulási Tanács tagja 

 Márta István  Társulási Tanács tagja 

 Sári János Társulási Tanács tagja 

   

Távolmaradását bejelentette: 

 Márvány Péter Társulási Tanács tagja 

 

Vigántpetend község Önkormányzata részéről: 

 Győriványi Dániel Társulási Tanács tagja 

 Kardos Tibor Társulási Tanács tagja 

 Ács Szilvia Társulási Tanács tagja 
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 Kovács Miklós  Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Giricz Zoltán Társulási Tanács tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívottak  

 Takács Lászlóné jegyző 

 Váradi Anita óvodavezető 

 Törökné Varga Tímea pénzügyi főelőadó 

  

Jegyzőkönyv hitelesítő: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter elnök köszöntötte a Társulási Tanács megjelent tagjait és külön köszöntötte a 

hivatal dolgozóit és a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjét. Megállapította, hogy a 

Társulási Tanács a megjelentek létszámát tekintve határozatképes, mivel a Társulási Tanácsba 

delegált 22 tagból 18 fő jelen van. Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi 

pontból a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására vonatkozó 4. 

napirendi pont levételét, mivel a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés után nem 

szükséges annak módosítása és helyette javasolta a napirendi pontok közé a Mesevirág Óvoda 

és Bölcsőde Házirendjének megtárgyalását, tudomásul vételét. Felkérte a Társulási Tanács 

tagjait további javaslat hiányában kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a módosított 

napirendi pontokat. 

 

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

18 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 Mesevirág Óvoda és 

Bölcsőde 2018. évi költségvetésének módosítása 

 

  Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 

   Váradi Anita óvodavezető 

 

2./  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulásának 2019. évi 

költségvetése 

 

  Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

3./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése 

 

 Előadó:  Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

   Váradi Anita óvodavezető 

 

4./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Házirendje 

 

Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 
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1. Napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének módosítása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy az első napirendi pont a Monostorapáti és Hegyesd 

községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása és a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés minden tagnak megküldésre került, majd 

kérte, annak véleményezését. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 18 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

1/2019. (I.24.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde és a Monostorapáti 

Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása 2018. évi költségvetésének módosítását 

elfogadja.  

 

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és 

Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

összevont 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 69.816 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti 

és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 53.289 ezer Ft-ban 

állapítja meg.  

 

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal – 69.816 ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulásának 2019. évi költségvetése 

 

Takács Péter elnök a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulásának 2019. évi költségvetésének véleményezésére kérte fel a tagokat. Javaslat, kérdés 

hiányában felkérte a tagokat kézfelemeléssel jelezzék amennyiben elfogadják az 

előterjesztésben foglaltakat. 
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A Társulási Tanács egyhangúlag, 18 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

2/2019. (I.24.) 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 2019. évi 

költségvetését elfogadja.  

 

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és 

Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

összevont 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 68.852 ezer Ft-ban 

állapítja meg.  

 

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti 

és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulása 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 53.407. ezer Ft-ban 

állapítja meg.  

 

A Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. 

évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal – 68.852 ezer Ft-ban állapítja meg.  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése 

 

Takács Péter elnök a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztés kiegészítésére felkérte Váradi Anita óvodavezetőt. 

 

Váradi Anita óvodavezető köszöntötte a tagokat, elmondta, hogy az előterjesztésben minden 

részletesen feltüntetett, ezért azt nem kívánja kiegészíteni, de szívesen válaszol a kérdésekre. 

Felhívta a fenntartó figyelmét, hogy a költségvetésben feltüntetett karbantartási munkákat el 

kell végezni a lehető legrövidebb időn belül, mivel a központi fűtés és a villany 

rendbetételének hiánya miatt az óvoda biztonságos működtetése nem vállalható. Tájékoztatta 

a tagokat, hogy a kazán nem megfelelő működése miatt az óvodában a kívánt hőmérsékletet 

nem tudják biztosítani és a radiátorok, csövek is javításra szorulnak. Elmondta, hogy nagy 

gondot okoz a szakács megbetegedésére tekintettel annak helyettesítése, ezért egy szakács 

felvételére lenne  szükség. Tájékoztatta a tagokat, hogy év közben is gondot okoz a szakács 

helyettesítése, annak szabadsága, betegsége esetén és a bejövő bölcsődei étkeztetéshez is kell 

szakács, mivel más étkezés szükséges a bölcsődéseknek.  
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Takács Péter elnök az óvodavezető szóbeli tájékoztatását kiegészítve elmondta, hogy a 

költségvetésben is két szakáccsal számoltak, véleménye szerint a létszámbővítés  

megkerülhetetlen az intézmény biztonságos és szabályos működésének biztosításához. 

 

Molnár Andrea tag arról kért tájékoztatást, hogy a személyi állomány változás a két fő 

szakácsra vonatkozik. 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy igen a szakácsokra vonatkozik a személyi 

állományváltozás. Majd további hozzászólás hiányában javasolta a Mesevirág Óvoda és 

Bölcsőde 2019. évi költségvetésének elfogadását. Felkérte a tagokat kézfelemeléssel jelezzék, 

amennyiben elfogadják a költségvetést. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 18 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

3/2019. (I.24.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a 

Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal – 68.852 ezer Ft-ban állapítja meg.  

Társulás 1 fő létszámot biztosít a Mesevirág Óvoda és 

Bölcsőde részére, szakács munkakör betöltésére.  

 

(A költségvetést a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Házirendje 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

házirendjéről, mint fenntartónak tudomásul vételi kötelezettsége van a Társulási Tanácsnak. 

További hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Házirendjét megismerték és tudomásul vették. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 18 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

4/2019. (I.24.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

Házirendjét megismerte azt  tudomásul veszi. 

 

(A Házirend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a folyamatban lévő építkezés miatt ez az 

óvoda legnehezebb időszaka. A 2019. március 31. napos határidő tartható, a kivitelező szerint 

végeznek határidőre a belső munkálatokkal, a kültéri munkákat az időjárás is befolyásolja. 

Elmondta, hogy a használatba vételi eljárással párhuzamosan a költségvetést is módosítani 
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kell majd, mivel a bölcsőde is lesz az intézményben, amely plusz három fő felvételét teszi 

szükségessé és egyéb felmerülő költségek miatt is döntést kell hozni a Társulási Tanácsnak.  

 

 

 

Véleménye szerint április közepén megtörténhet az ünnepélyes átadó, ha minden a tervek 

szerint elkészül és reméli majd megtelik az épület gyerekekkel. Hozzászólás hiányában 

megköszönte a részvételt és ülést 18:37 órakor bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

                                                                                           Takács Péter 

                                                                                            társulási tanács elnöke         


