
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Szám:  KÖH/20-2/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának a 

2019. május 15-én /szerdán/ 18:30 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános 

üléséről. 
 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Ülésterme 

 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 nem jelentette be:  

  

 Széll Pál Társulási Tanács tagja  

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről: 

 Stark Sándor Társulási Tanács tagja 

 Fekete Róbertné Társulási Tanács tagja 

 Mondli István Béla Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Kovács Krisztián Társulási Tanács tagja 

 Imre Gabriella Társulási Tanács tagja 

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről: 

 Márvány Péter Társulási Tanács tagja 

 Kocsis 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: 

 Győriványi Dániel Társulási Tanács tagja 
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 Kardos Tibor Társulási Tanács tagja 

 Kovács Miklós  Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Ács Szilvia Társulási Tanács tagja 

 Giricz Zoltán Társulási Tanács tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívottak  

 Takács Lászlóné jegyző 

 Váradi Anita óvodavezető 

 Török Andrea pénzügyi vezető 

 Törökné Varga Tímea pénzügyi főelőadó 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter elnök köszöntötte a megjelenteket a Társulási Tanács ülésén. Megállapította, 

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

Tanácsba delegált 22 tagból 15 fő jelen van. Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontok közé az Mesevirág Óvoda és Bölcsőde nyitva tartásának módosítási 

kérelmének felvételét majd kérte a módosított 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 2018. évi 

költségvetésének zárszámadása 

 

  Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 

   Váradi Anita óvodavezető 

 

2./  Monostorapáti és Hegyesd községek óvodai 

Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 

költségvetésének zárszámadása 

 

  Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

3./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi 

költségvetésének módosítása 

Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 

   Váradi Anita óvodavezető 

 

4./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 

költségvetésének módosítása 

Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 
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5./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, Nevelési Programjának, Házirendjének 

elfogadása 

Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 

  Váradi Anita óvodavezető 

 

6./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető 

munkakörre pályázat kiírása 

Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

7./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde nyitva tartásának 

módosítása 

Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 

  Váradi Anita óvodavezető 

 

 

 

1. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének zárszámadása 

 

Takács Péter polgármester a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének 

zárszámadásáról szóló előterjesztés véleményezésére kérte fel a tagokat. Javaslat, vélemény 

hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben 

foglaltakat. 

 

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

 

5/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi 

költségvetésének zárszámadását, költségvetési bevételi 

és kiadási főösszegét, az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal 68.715 ezer Ft-ban 

fogadja el. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek óvodai Intézményfenntartó Társulás 

2018. évi költségvetésének zárszámadása 

 

Takács Péter polgármester a Társulás 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 

előterjesztéshez kérte a tagokat tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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6/2019. (V.15.) 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 2018. 

évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 68.715 

ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd községek 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2018. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 53.289 ezer 

Ft-ban állapítja meg. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosítása 

 

Takács Péter polgármester felkérte a tagokat a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi 

költségvetésének módosításához mondják el véleményeiket, tegyék meg javaslataikat. 

Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat, hogy ha elfogadják az előterjesztés szerinti 

tartalommal a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosítását 

kézfeltartással jelezzék. 

 

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

 

7/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi 

költségvetésének módosítását, a költségvetési bevételi és 

kiadási főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal - 79.152 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

2019. évi költségvetésének módosítása 

 

Takács Péter polgármester az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés véleményezésére kérte fel a tagokat. 

Hozzászólás, javaslat hiányában felkérte a tagokat, hogy ha elfogadják az előterjesztés szerinti 

tartalommal a Társulás 2019. évi költségvetésének módosítását kézfeltartással jelezzék.  

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 15 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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8/2019. (V.15.) 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 2019. 

évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét – az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal – 79.152 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 - 59.591 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

Nevelési és Szakmai Programjának, Házirendjének elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elsőként a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának véleményezésére kérte fel a tagokat. 
 

Molnár Andrea tag szerint a jelenlegi formájában a Szervezeti és Működési Szabályzatot 

nem szabad elfogadni, mert több hibát tartalmaz, majd példaként említette a keltezést, 

amelyben nem Monostorapáti szerepel, a község helyett város megnevezést, nincs tagóvoda, 

nincs telephely, amit a dokumentum tartalmaz. Elmondta, mint óvodavezető és tanügyi 

igazgatási szakértő úgy látja szakmailag is több kérdést felvet. 
 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy átnézette egy Kapuvári szakemberrel a Szervezeti 

és Működési Szabályzatot így maradhatott benn a Kapuvár a dátumnál, amit javasolt a 

szakértő kijavításra került és az intézményre lett kialakítva. 
 

Molnár Andrea tag elmondta, hogy a szakértő véleményét is csatolni kellett volna a 

dokumentumhoz. 
 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy jó kapcsolatban volt a Kapuvári szakértővel és 

nem hivatalosan kereste fel, majd javasolta, hogy kerüljenek felsorolásra a hibák, amit javítani 

kell. 
 

Molnár Andrea tag és mint szakértő elmondta, hogy tartalmi hibákat is tartalmaz az SZMSZ, 

példaként említette a fegyelmi eljárást és az óvodavezető helyett óvodavezető helyettest, 

valamint a szakmai munkaközösséget ami tudomása szerint nincs, de megtalálható a 

dokumentumban. 
 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy a szakmai munkaközösséget a jövőre nézve 

hagyta benn, mivel, 5 fő pedagógus esetében már lehet. 
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Molnár Andrea tag javasolta átnézésre és javításra az SZMSZ-t, mivel egy tanügyi 

igazgatási dokumentum, amely alapján történik az óvodában a munka. 
 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármester úr jelezte az 

észrevételt az SZMSZ tartalmát illetően, ezért megkereste a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és Gyámügyi Osztály  ügyintézőjét, akinek előzetesen megküldte  

a Nevelési Programot, az idő rövidsége miatt az SZMSZ-t nem állt módjában áttekinteni. 

Véleménye szerint ha az SZMSZ. nem jogszabálysértő,  a Társulási Tanács nem tagadhatja 

meg annak elfogadását. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Működési engedélyt a 

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása nélkül nem kaphatja meg az intézmény. A  

gyámügyi osztálytól  kapott egy  SZMSZ-t, összehasonlítva a jelen SZMSZ felépítése azokat 

az elemeket tartalmazza, amelyek szükségesek. Javasolta, hogy a Társulási Tanács fogadja el 

az SZMSZ-t, a Nevelési Programot és a Házirendet, a hibákat később is lehet egy módosítás 

elfogadásával javítani. 
 

Molnár Andrea tag szerint külön kellett volna az óvodának és külön a bölcsődének. 
 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy Szűcs Attila osztályvezető felhívta a figyelmét 

arra, hogy egy Szervezeti és Működési Szabályzata legyen az intézménynek. 
 

Takács Lászlóné jegyző úgy gondolja az anyagok időben ki lettek küldve és ha az észrevétel 

5 nappal ez előtt megküldésre kerül a jelzett hibákkal, az osztályvezetővel történő egyeztetés 

után ma egy hibátlan dokumentum állnak a tagok rendelkezésére. 
 

Molnár Andrea tag elmondta, hogy ilyen területen dolgozik és a jelen szabályzat 

kapcsolatosan jelezte a hibákat, azért mivel ebben dolgozik és ha nem jelezi akkor saját 

szakmaiságát tagadja meg.  

 

Takács Péter elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelezte Molnár Andrea, hogy szakmailag 

lát hibát a Szervezeti és Működési Szabályzat, de ugyanakkor a Társulásnak figyelembe kell 

venni az határidőket a Működési engedélyhez. 

 

Molnár Andrea tag elmondta, hogy tanügy-igazgatásilag tartalmaz hibákat, ha el lesz most 

fogadva, akkor ebben a formában lesz elfogadva. 

 

Takács Lászlóné jegyző szerint a hibákat felsorolva a jelenlegi SZMSZ is elfogadható. 

 

Horváth Lászlóné tag javasolta, hogy fogadják el az SZMSZ-t a Molnár Andrea által 

felvetett javaslatokkal módosítva. 
 

Gulyás Erzsébet tag szerint, ha nem tartalmaz jogszabálysértést akkor fogadják el. 
 

Molnár Andrea tag elmondta, hogy az Oktatási Hivatal ellenőrzésekor a tartalmában hibákat 

fog találni, amit számon fog kérni az óvodavezetőn és a fenntartón is. 

 

Takács Péter elnök szerint az elhangzottak alapján mind az elfogadás, mind annak ellenzése 

mellett is reális érvek állnak, de most döntést kell hozni. 
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Győriványi Dániel tag szerint a Társulás a különböző közös ügyeik  között vannak  olyanok, 

mint most is, hogy jó hogy van olyan szakértő a tagok között, aki ilyen területen dolgozik és 

átlátja a dolgokat, de véleménye szerint úgy lett volna előremutató, mivel az anyag előbb 

kiment, hogy egy tételes jegyzék kellett volna a hibákról és jelezni az óvodavezetőnek, az 

elnöknek majd a hivatal a hibák kijavítása után, a kész anyagot juttatta volna a tagok elé, hogy 

mire közösen leülnek tudjanak döntést hozni. Megköszönte Molnár Andrea jelzését, de tagok 

95%-a nem ért szakmailag hozzá, ezért a hibákat listázva meg kellett volna küldeni majd 

megbeszélve az óvodavezetővel javítani. 
 

Molnár Andrea tag elmondta, hogy senkit sem lehet kötelezni, hogy egy dokumentumot 

kijegyzeteljen, ahogy őt sem, van munkahelye, a 77 oldalas dokumentum átnézése nem kevés 

idő. 
 

Győriványi Dániel tag szerint a tagok már egy kész helyzetre jöttek és dönteni kell, de ha 

nincs jegyzet a hibákról arról nem tudnak dönteni. 
 

Molnár Andrea tag elmondta, hogy csak jelezni szerette volna a hibákat. 
 

Takács Péter elnök tájékoztatta a tagokat, hogy felvetődött a napirendi pontok közül való 

levétele is, hogy legyen idő átdolgozni de, akkor a Társulásnak még egyszer össze kell 

gyűlnie májusban, mivel a Társulás hatáskörében van a sarkalatos dokumentumok elfogadása. 
 

Márvány Péter polgármester javasolta, hogy ha a dokumentum nem sért jogszabályt 

fogadják el, mivel szakmailag nem tudnak hozzászólni és majd egy szakértő véleményezze, 

amely alapján átdolgozásra, módosításra kerüljön, hogy a Működési engedélyt meg tudják 

kérni. 
 

Gulyás Erzsébet tag elmondta, hogy elolvasta a megküldött anyagokat, de nem tűnt fel benne 

olyan, ami miatt ne lehetne elfogadni. 
 

Takács Lászlóné jegyző felolvasta a gyámhivatal vezetőjének levelét, majd javasolta, hogy 

fogadják el a Társulási Tanács tagjai, mivel jogszabálysértést nem tartalmaz, hogy Működési 

engedélyt kaphasson a bölcsőde. 
 

Molnár Andrea tag szerint nem fogják visszadobni a dokumentumokat, mert a bölcsődei 

részt nézik, saját részéről szakmailag talált benn hibát majd javasolta, hogy az önkormányzat 

szakértői véleményt kérjen. 
 

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

ha elfogadják az előterjesztés szerinti tartalommal a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 14 igen és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi: 
 

9/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatát - az előterjesztés szerinti tartalommal – 

elfogadja. 
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A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot küldje meg a  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámügyi Osztályt (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

részére működési engedély kiadása céljából.  
 

Felelős: Takács Péter elnök 

 

Határidő: 2019. május 30. 
 

(A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter elnök felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés 

szerinti tartalommal, a Nevelési Programot  

 

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

10/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Nevelési és 

Szakmai Programját - az előterjesztés szerinti 

tartalommal – elfogadja. 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot küldje meg a  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámügyi Osztályt (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

részére működési engedély kiadása céljából.  
 

Felelős: Takács Péter elnök 

 

Határidő: 2019. május 30. 

 

(A Nevelési Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Takács Péter elnök felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés 

szerinti tartalommal, a Házirendet.  

 

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

 

 

11/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Házirendjét - 

az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja. 
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A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot küldje meg a  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámügyi Osztályt (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

részére működési engedély kiadása céljából.  
 

Felelős: Takács Péter elnök 

 

Határidő: 2019. május 30. 

 

(A Házirend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6.napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető munkakörre pályázat kiírása 

 

Takács Péter elnök a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető munkakörről szóló 

előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a szakértői bizottság tagjainak összetételére 

javasolná az elmúlt évben már bevált és jól működő bizottság elfogadását, amelyben minden 

település képviselő-testületéből egy képviselő kerülne a tagok közé, elnök személyére 

Romposné Merse Erika helyi pedagógust javasolta. Felkérte a tagok mondják el 

véleményeiket, tegyenek javaslatot a bizottsági tagok személyére. 
 

Győriványi Dániel tag egyetért a bizottsági tagok személyével és Vigántpetend képviselő-

testületéből Ács Szilvia képviselőt javasolta. 

 

Márvány Péter tag elmondta, hogy egyetért a bizottság felállításával és Horváth Lászlóné 

képviselőt javasolja Kapolcs képviselő-testületből. 
 

Stark Sándor tag javasolta Fekete Róbertné képviselőt a bizottság tagjai közé Hegyesd 

község képviselő-testületének tagját. 
 

Takács Péter polgármester megköszönte a bizottsági tagok megjelölését és Monostorapáti 

Képviselő-testületéből Gulyás Erzsébetet javasolta a bizottsági tagok közé. Felkérte a tagokat 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az 

óvodavezetői munkakör pályázati kiírását.  
 

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

12/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 
 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

Társulási Tanácsa megtárgyalta a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

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

alapján pályázatot hirdet a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 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 , 2019. augusztus 16. napjától , 2024. 

augusztus 15. 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.  

 

Pályázati feltételek:  

▪ óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;  

▪ pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség;  

▪ legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;  

▪ 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,  
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▪ 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:  

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: 2019. augusztus 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: 2019. május 27.  

 

Határidő: Folyamatos  

Felelős: Takács Péter társulási tanács elnök  
 

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

ha lefogadják szakértői bizottság tagjainak személyeit. 
 

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

 

 

http://www.monostorapati.hu/
http://www.hegyesd.hu/
http://www.kapolcs.hu/
http://www.vigantpetend.hu/
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13/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

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. Gulyás Erzsébet Monostorapáti  

2. Fekete Róbertné Hegyesd  

3. Horváth Lászlóné Kapolcs  

4. Ács Szilvia Vigántpetend  

A bizottság elnöke: Romposné Merse Erika pedagógus.  

A Szakértői Bizottság a pályázók meghallgatását jegyzőkönyvben rögzíti, és 

szakmai véleményét a döntéshozó Társulási Tanács elé terjeszti.  

 

Határidő: Folyamatos  

Felelős: Takács Péter társulási tanács elnök  
 

7. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde nyitva tartásának módosítása 

 

Takács Péter a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde nyitva tartására vonatkozóan elmondta, hogy 

szülői megkeres érkezett, hogy az óvoda nyitva tartása 17 óráig legyen szeptember 1. 

napjától. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy most 16:30 óráig van nyitva az óvoda,  két szülő 

kérte  szeptember 1. napjától az óvoda nyitva tartásának módosítását. 

 

Fekete Róbertné tag elmondta, hogy ez hasonló eset, mint a nyári szünet, amikor az a szülő 

kéri a nyitva tartást aki otthon tartózkodik, reméli most nem indokolatlanul kérik. 

 

Horváth Lászlóné tag arra hívta fel a tagok figyelmét, hogy az óvónők között van, aki nem 

helyben lakik annak a hazautazás nem biztos, hogy megoldható. 

 

Molnár Andrea tag szerint egy óvodapedagógus kevés. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta tudomása szerint, a szülők dolgoznak és egy busszal 

bejáró kolléganő jelezte nem tudja vállalni, mivel hazautazása tömegközlekedéssel nem 

megoldható. Az óvodapedagógusok munkaidejének széthúzásával lehet megoldani a 17 óráig 

tartó nyitva tartást, de gondot okoz, hogy nem tudja vállalni minden munkavállaló. Elmondta, 

hogy a szülői megkeresést kötelessége jelezni a Társulási Tanács felé. 

 

Gulyás Erzsébet  tag arra kért választ, hogy nincs egy minimum létszám ami után kell csak a 

nyitva tartást módosítani, ha a szülők jeleznek. 

 

Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy kötelező, még ha egy szülő jelezi is tájékoztatnia  

a Társulást, majd ismertette a jelenlegi munkaidő beosztásokat és elmondta, hogy 16:20 

órakor távozik az utolsó gyermek. 

 

Vigh Elemér tag szerint a lényeg, hogy ne legyen olyan kényszerhelyzet, hogy valami miatt 

nem érnek a szülők 16:30-ra az óvodába, de csak addig van nyitva, ha lehetőséget kérnek a 
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szülők biztosítani kell a 17 órai nyitva tartást, de ha nincs gyermek 17:00 óráig akkor nem kell 

addig maradniuk az óvónőknek. 

 

Molnár Andrea tag véleménye szerint abból kell kiindulni, hogy lesz gyermek, ha 17 óráig 

lesz nyitva, de a félóra többlet nyitva tartás miatt munkaidő is meg fog változni és felvetődő 

kérdés még mennyi rezsi költséggel járna, mennyi abban a plusz fél órában a kihasználtsága 

az óvoda.  

 

Váradi Anita óvodavezető tájékoztatta a megjeleneteket, hogy a nyitva tartás módosításának 

kérése abból is adódhat, hogy a bölcsőde 17 óráig lesz nyitva. 

 

Molnár Andrea tag felhívta a figyelmet, hogy 10 óránál többet nem lehet a gyermek oktatási 

törvény szerint az óvodába, figyelni kell.  

 

Vigh Elemér tag arra kért választ, hogy a bölcsődében 17 óráig lehet a nyitva tartás akkor az 

óvoda nyitva tartása miért nem lehet addig. 

 

Váradi Anita óvodavezető tájékoztatta a tagokat, hogy az bölcsőde nyitva tartása 6:30 órától 

17:00 óráig lesz, ott minimum 10 órát ír elő a jogszabály. 

 

Vigh Elemér tag arra kért választ, hogy ha a bölcsőde 17 óráig nyitva lehet az óvoda miért 

nem. 

 

Váradi Anita óvodavezető szerint is ezért vetődött fel a szülőkben az óvoda 17 óráig tartó 

nyitva tartása. 

 

Vigh Elemér tag felvetette, ha egy szülőnek van egy bölcsődés és az óvodás korú gyermeke 

akkor az óvodást 16:30-ig míg a bölcsődést 17 óráig kellene elvinnie. 

 

Horváth Lászlóné tag véleménye szerint figyelembe kellene azt is venni, hogy a szülő 

dolgozik vagy otthon van illetve ki hol dolgozik a módosítást kérők közül.  

 

Kovács Miklós tag az időpontok pontosítását illetően elmondta, hogy a 6:30-tól 17 óráig az 

10 és fél óra és most 16:30 óráig van nyitva, véleménye szerint nem megoldható a jelenlegi 

óvónői létszámmal.  

 

Váradi Anita óvodavezető ismertette a jogszabály szerinti munkaidőt és az óvónők 

munkaidejét. 

 

Molnár Andrea tag elmondta, hogy a munkaidő ilyen jellegű beosztásával a gyermekeket 

nem lehet elvinni egy színházba vagy egy sétára sem, ami gyermekek hátrányát jelentene, 

mivel nem lenne aktív időben jelen két óvónő. 

 

Kardos Tibor tag úgy látja, hogy olyan dologról próbálnak beszélni ami sokkal összetettebb 

és csak a benne dolgozók, vezetők, szakemberek értenek hozzá. 

 

Váradi Anita óvodavezető ismertette a szülők indokait miért kérik a nyitva tartás 

módosítását. 
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Takács Péter elnök javasolta a jelenlegi nyitva tartás megtartását, a kérelem elutasítását majd 

kérte a tagokat aki egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 11 igen, 1 ellen és 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi: 

 

14/2019. (V.15.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde napi nyitva tartási 

idejének 2019. szeptember 1-jétől érvényes délutáni 17 

óráig tartó nyitva tartási kérelmét elutasítja és a 

továbbiakban is a jelenleg érvényes nyitva tartást 

támogatja. 

 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntésről az 

óvodavezető útján a szülőket tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Péter elnök 

Határidő: 2019. május 31. 

 

Takács Péter elnök, hozzászólások, vélemények hiányában megköszönte a részvételt és a 

Társulási Tanács ülését 19 óra 00 perckor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

                                                                                      Takács Péter 

                                                                                     társulás elnöke   


