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Domonkos Istvánné

Takács Péter a gesztor Monostorapáti Község Önkormányzata polgármester köszöntötte a
megjelenteket a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának
ülésén. Megállapította, hogy a Társulási Tanács határozatképes, mert 16 tagja jelen van. Külön
köszöntötte a Tárulás új tagjait. Elmondta, hogy 2019. október 13-án volt a települési
önkormányzati választás, mellyel új képviselők kerültek megválasztásra. A négy település
képviselő-testületei közösen tartják fenn társulási formában a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
intézményét. Az előző Társulási Tanács mandátuma 2019. október 13-án lejárt, ezért szükséges
az alakuló ülés. Ismertette a napirendi pontokat majd felkérte a képviselőket - mivel további
hozzászólás, javaslat nem volt - kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pont
elfogadásával.
A Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 16
igen szavazattal elfogadták az alábbi:
Napirendet:

1./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás elnökének megválasztására javaslat
Előadó: Takács Péter gesztor önkormányzat polgármestere
2./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Társulási Tanács elnöke
3./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: Társulási Tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető-helyettes
4./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Önköltség Számítási Szabályzat
elfogadása.
Előadó: Társulási Tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető-helyettes
5./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde humánerőforrás-fejlesztés
Előadó: Társulási Tanács elnöke
Váradi Anita óvodavezető-helyettes
6./ Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
Előadó: Társulási Tanács elnöke
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7./ Mesevirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozás- és nyitva tartás
idejének meghatározása
Előadó: Társulási Tanács elnöke
1. Napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás
elnökének megválasztására javaslat
Takács Péter tag és mint a gesztor önkormányzat polgármestere köszöntötte az Váradi Anita
intézményvezető-helyettest és a jegyzőasszonyt. Elmondta az első napirendi pont a
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás elnökének
megválasztása. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2019. évi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napjával történő megválasztásával az elnök tisztsége
megszűnt. A törvényes működés biztosítása érdekében az újonnan alakuló képviselőtestületeknek meg kell választani a Társulás új elnökét. Az elnök személyének megválasztása
javaslat után szavazással történik. Kérte a tagokat mondják el véleményeiket.
Stark Sándor tag és Hegyesd Község Önkormányzatának polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd javasolta a Társulás elnökének Takács Pétert, mint a gesztor önkormányzat
polgármesterét.
Takács Péter tag megköszönte, majd további hozzászólás hiányába ismertette a határozati
javaslatot és kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják Stark Sándor tag
javaslatát, valamint a határozati javaslatot.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
19/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó
Társulás
a
Társulás
elnökének Takács Péter-t 2019. december 11.
napjától megválasztja.
Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a változás
törzskönyvi átvezetése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2019. december 31.

2. napirend: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2019. évi költségvetésének módosítása
Takács Péter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulásának 2019. évi költségvetési módosításáról szóló előterjesztést a
tagok megkapták, melynek véleményezésére kérte fel a tagokat. Hozzászólás hiányában
felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerinti költségvetés
módosítást.
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A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
20/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás a Társulás a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének
módosítását elfogadja.
1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd
Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása összevont 2019.
évi bevételi és kiadási módosított főösszegét 80.763.000.- Ft-ban
állapítja meg. Ezen belül:
Működési költségvetési bevételek összegét
22.668.545.- Ft-ban,
finanszírozási működési bevételek összegét
53.794.455.- Ft-ban,
finanszírozási felhalmozási bevételek összegét 4.300.000.- Ft-ban
állapítja meg.
Működlési költségvetési kiadások összegét
76.463.000.- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési kiadások összegét 4.300.000.- Ft-ban
állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd
Községek Óvodai Intézményfenntartó Tárulása 2019. évi
bevételi és kiadási módosított főösszegét 57.423.000.- Ft-ban
állapítja meg. Ezen belül:
Működési költségvetési bevételek összegét
53.123.000.- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési bevételek összegét 4.300.000.- Ft-ban
állapítja meg.
Működlési költségvetési kiadások összegét
100.000.- Ft-ban,
finanszírozás működési kiadások összegét
53.023.000.- Ft-ban,
finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 4.300.000.- Ft-ban
állapítja meg.
Felelős:

Takács Péter Társulás elnöke,
végrehajtásért Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2019. december 31.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosítása
Takács Péter elnök a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosításáról
szóló előterjesztés kiegészítésére felkérte Váradi Anita intézményvezető-helyettest.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta, hogy nem kívánja kiegészíteni a 2019. évi
költségvetés módosításáról szóló előterjesztést, mert abban igyekezett tömören mindent
összefoglalni, de szívesen válaszol a felvetődő kérdésekre. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy
nyáron sok váratlan költség merült fel a felújítás során. Szeretnék megvalósítani a jövőben az
óvoda felújításból elmaradt, mosdók felújítását, szerelvényezési munkákat, mely kritikus
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állapotban van, a folyósó rendbetételét, amelyhez kérte a fenntartó segítségét. Elmondta, hogy
a kültéri játékok, mászóka cseréje is szükséges. Tájékoztatta a tagokat, ami még kell és fontos
volt azt az idei évben igyekeztek beszerezni, de a többit jövőre szeretné megvásárolni.
Megköszönte a fenntartó által nyújtott lehetőségeket, a megvalósult felújításokat, karbantartási
munkákat.
Takács Péter elnök további hozzászólás hiányában ismertette a határozati javaslatot, majd kérte
annak elfogadását a tagok kézfeltartással jelezzék.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
21/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa a Monostorapáti Mesevirág Óvoda és
Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosítását elfogadja.
A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési bevételi és
kiadási módosított főösszegét 80.663.000.- Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
működési költségvetési bevételek összegét
22.568.545.- Ft-ban,
finanszírozási működési bevételek összegét
53.794.455.- Ft-ban,
finanszírozási felhalmozási bevételek összegét 4.300.000.- Ft-ban
állapítja meg.
Működlési költségvetési kiadások összegét
76.363.000.- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési kiadások összegét
4.300.000.- Ft-ban
állapítja meg.
A Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi módosított
költségvetési a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter Társulás elnöke,
2019. december 31.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Takács Péter elnök ismertette a felújítási munkákra vonatkozó határozati javaslatot és kérte a
tagokat kézfeltartással jelezzék annak elfogadását.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
22/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019.
évi várható, becsült pénzmaradványa terhére a 2020.
évi költségvetési évben felújítási kiadás betervezését
engedélyezi az óvodai mosdók, felújítására,
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mosdónkként várhatóan 3,5 millió Ft összegben
Társulási Tanács felhatalmazza a társulási tanács
elnökét, valamint az óvodavezető-helyettest, hogy a
szüksége intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Takács Péter Társulás elnöke,
óvodavezető-helyettes
Határidő: 2020. I. félév.
4. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Önköltség Számítási Szabályzat elfogadás
Takács Péter elnök elmondta, hogy a 16 oldalas előterjesztést a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
Önköltség Számítási Szabályzatáról minden tag megkapta, mely szabályozza a konyhában
előállított ételek, szolgáltatások közvetlen önköltségének meghatározására irányuló
tevékenységet, majd kérte a tagokat annak véleményezésére.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta szívesen válaszol a kérdésekre.
Takács Péter elnök hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha
elfogadják az előterjesztés szerinti szabályzatot
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
23/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Önköltség Számítási
Szabályzatát jóváhagyta.
(A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde humánerőforrás-fejlesztés
Takács Péter elnök a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde humánerőforrás-fejlesztéséről szóló
előterjesztésről kérte a tagok véleményét, kérdéseit.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta, hogy az előterjesztésben két bérrel számolt
egy magasabb P 2-es végzettségnek megfelelő, középkorú óvodapedagógus bérével és egy
kisebb bérösszeggel járó pedagógiai asszisztens bérével. Tájékoztatta a tagokat, hogy sokat
gondolkodott a plusz fő felvételén, mivel sok volt a kiadás, de tekintettel arra, hogy egy
kolléganőjük sokat van táppénzen jó lenne még egy munkatárs. Elmondta, hogy a konyhára a
jövő évben 1 fő felvételére lesz szükség, mivel 3 ember vitte egész nyáron, ami nagy terhet
jelentett számukra, már az alaptevékenység elvégzésben is. Tájékoztatta a tagokat, hogy az idei
évben az óvoda felújítása, műszaki sajátosságai miatt több költségbe került, mint eredetileg
gondolták, a 2020. évi költségvetésben még nem lehet tudni lesz-e nem várt költség.
Bati Istvánné képviselő arról kért tájékoztatást, mivel a képviselői megbeszélésen sem eset szó,
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hogy mindkét fő felvétele szükséges.
Váradi Anita intézményvezető helyettes elmondta, hogy vagy óvodapedagógus vagy
pedagógiai asszisztens, választani kell. Tájékoztatta a tagokat, hogy óvónő hiány van, de
természetesen az lenne a legjobb, ha mos végző jelentkezne és itt küzdené az óvónői pályát.
Bati Istvánné szerint úgy lenne a legjobb, ha meg lehetne hirdetni mind a kettőt és meglátják
a jelentkezők között kik milyen végzettséggel lesznek majd utána választani kit vennének fel.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes tájékoztatta a tagokat a korábbi pályázatokra
beérkezett jelentkezők összetételéről.
Ács Szilvia tag szerint jó, hogy a magasabb összeggel számolni, mert jobban lehet tervezni.
Váradi Anita intézményvezető helyettes elmondta, hogy azért számolt egy magasabb
összeggel, mert a jelentkezők között a bér megállapítás csak kevesebb összegű lesz
elképzelhető, mivel ez a maximum több nem lehet.
Takács Péter elnök elmondta, hogy Tárulási Tanács elfogadja a javaslatot az a 2020. évi
költségvetését érinti, 2020. január 01. napjától az új munkavállaló felvétele biztosított lenne.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat 15 főben határozná meg a 2020. évi
költségvetési évben az engedélyezett létszámkeretet.
Törökné Varga Tímea pénzügyi előadó elmondta jelenleg 14 álláshely van és plusz egy fővel,
15 álláshellyel számoltak.
Bati Istvánné tag egyetért a plusz egy fő felvételével és arról kért tájékoztatást, hogy a pályázat
beadását követően kell-e eldönteni, hogy melyik álláshely óvónő vagy pedagógiai asszisztens
tölthető be, vagy most kell meghatározni melyik álláshely kerül meghirdetésre.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta, hogy az előterjesztés egy bérkalkuláció, de
most kell meghatározni óvónő vagy pedagógiai asszisztens lesz a betöltendő státusz. Javasolta
a pedagógiai asszisztens státusz elfogadását.
Szipőcs Nikolett tag a bérekről kért tájékoztatást, mennyiben fix a bér a javaslatban.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta, hogy a pedagógiai asszisztens esetében a
garantált minimálbér és nem közalkalmazotti, a munkaszerződés alapján számolt, az óvónő
esetében a közalkalmazotti bértábla és jogszabály szerint.
Bati Istvánné tag a garantált bérminimum összegénél magasabb az előterjesztés szerinti összeg.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta, hogy 2020. január 1-től várhatóan
emelkedni fog majd a garantált bérminimum összege, ezért az előterjesztésben is már a várható
összeggel számolt.
Vigh Elemér tag szerint pedagógiai asszisztenst kellene felvenni, mert kevesebb a bér és
nagyobb a választási lehetőség, jobban lehet találni olyan személyt, aki rátermett és esetleg be
is lehetne iskolázni később óvónőnek.
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Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a tagokat, hogy most úgy tűnik 2 fő felvételét kérnék, de
1 fő felvételére van lehetőség és a kérelemben is 1 fő pedagógiai asszisztens javasolt.
Fekete Gábor Róbert tag arról kért információt, hogy február 1-től a konyhai dolgozók közül
egy fő munkaviszonya megszűnik, akkor is plusz fő felvétele várható.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes tájékoztatta a tagokat, hogy a konyha esetében státusz
meg van azt nem kell majd külön elfogadni, ha elmegy a dolgozó nem szükséges még egy plusz
státusz.
Győriványi Dániel tag elmondta, hogy kiküldött anyag szerint az óvónők között hamarosan
nyugdíjazás lesz, ezért lehet jó lenne egy pedagógiai asszisztens felvétele és esetleges
beiskolázása vagy akkor óvónőt kell majd felvenni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, ha most a pedagógiai asszisztens státuszt fogadják el akkor
nem lesz lehetőség még plusz egy óvónői státuszra, két státuszra nincs lehetőség.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta a legegyszerűbb most az lenne, ha
óvodapedagógust tudnának felvenni, aki most végezne.
Takács Péter elnök felvetette, ha a pedagógiai asszisztens vennének fel és elkezdhetné az
óvodapedagógus képzést, de nem végezne az óvónő nyugdíjazásáig, akkor addig nem lehet
óvónő.
Ács Szilvia tag szerint esetleg külön engedéllyel lehetne, ha nincs a státuszra jelentkező.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes tájékoztatta jelenlévőket, hogy a jogszabály
lehetőséget ad pedagógus jelölt felvételére, ha folyamatban van az iskola, az egyéb feltételeket
meg kell nézni.
Horváth Lászlóné tag szerint Kapolcson Csernyák Andrea óvodapedagógus végzettséggel
rendelkezik és tudna is jönni dolgozni.
Ács Szilvia tag elmondta, hogy a közig állason fenn lesz és korábban is fent volt tudott volna
jelentkezni, ha akart volna.
Törökné Giczi Anikó tag a pedagógiai asszisztens állást javasolja megszavazni, mert óvónőt
nem fog jelentkezni, de pedagógiai asszisztens lehet. A státusznak nevet kell adni óvónő vagy
pedagógiai asszisztens.
Bati Istvánné szerint egyszerűbb és logikusabb a pedagógiai asszisztenst felvenni, mert arra
lenne jelentkező.
Kovács Miklós tag arra kért választ szükség van-e óvónőre vagy elég a pedagógiai asszisztens
is.
Takács Lászlóné jegyző elmondta a költségvetés összeállításakor is visszatérhetnek az
álláshely bérezésére.
Bati Istvánné tag az elhangzottak alapján arra kért választ, hogy közalkalmazotti álláshellyel
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kell számolni?
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a pedagógiai asszisztens
munkatörvénykönyve alapján lenne annak a felvétele, bérének megállapítása.

esetében

Takács Péter elnök további hozzászólás hiányában javasolta 1 fő pedagógiai asszisztens
felvételét, majd ismertette a határozati javaslatot. Felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha
elfogadják az elhangzott határozati javaslatot.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
24/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési
évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretét 15 főben
határozza meg, melyből
- teljes munkaidős közalkalmazotti létszám 12 fő,
- teljes munkaidős munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó foglalkoztatott 3 fő,
amelyből egy fő pedagógiai asszisztens.
Társulási Tanács felhatalmazza a társulási tanács
elnökét, valamint az óvoda vezető helyettest, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Takács Péter Társulási tanács elnöke,
óvodavezető-helyettes
Határidő: 2020. február 15.

Takács Péter elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a költségvetés módosításnál még külön el kell
fogadni egy határozatot 1.600.000.- Ft összegről, a munkavállalók részére túlóra és jutalom
kifizetéséről. Ismertette a határozati javaslatot, mely a 3. naprendi pont része.
Váradi Anita intézményvezető-helyettes elmondta, hogy a túlóra a konyhában dolgozók
többletmunkáját, a rendezvények végrehajtását és a bölcsődében egy kolléga táppénze, majd
szabadsága miatti helyettesítést foglalja magában. A jutalmazással kapcsolatosan elmondta,
hogy a pedagógusok, dajkák, konyhai dolgozókat szeretné ösztönözni és elvégzett megfeszített
munkájukat jutalmazni.
Takács Péter elnök kérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a túlóra és jutalomra
vonatokozó határozati javaslatot.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
25/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
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Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi
költségvetésében
meghatározott
illetmények,
munkabérek teljesítése során képződött maradvány
terhére a munkavállalók 2019. novemberében végzett
túlóra,
valamint
egész
éves
megfeszített
munkavégzésük elismeréséért
7 fő részére bruttó
432.423.- Ft túlóra,
valamint
12 fő részére bruttó
1.150.500.- Ft jutalom,
mindösszesen bruttó
1.582.923.- Ft
kifizetését engedélyezi.
Társulási Tanács felhatalmazza a társulási tanács
elnökét, hogy a kifizetés elrendeléséről intézkedjen.
Felelős:
Takács Péter Társulási tanács elnöke
Határidő: 2019. december 31.

6. napirend: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
Takács Péter elnök elmondta, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzése folyamatban van, és
annak részeként jelezték a dokumentum hiányát, melyet most pótolni szeretnének.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Munkamegosztási megállapodás már régi volt még
a körjegyzőségre vonatkozott, ezért aktualizálni kellett.
Takács Péter elnök hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
elfogadják az előterjesztésben foglaltakat a Munkamegosztási megállapodásról.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
26/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal és a
Mesevirág
Óvoda
és
Bölcsőde
közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló
Munkamegosztási megállapodást jóváhagyta.

(A Munkamegosztási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozás- és nyitva tartás
Takács Péter elnök elmondta, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozásáról és a
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nyitvatartásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a beiratkozási
időpontjának meghatározása szakmai feladat. A téli zárva tartási időszak sem indokolatlan, a
nyári zárva tartás egy hét, mely az előterjesztés tartalma szerint is a takarítási munkálatok
elvégzését tenné lehetővé. Elmondta véleménye szerint egy hetet a családoknak meg kell tudni
oldani. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az
előterjesztés szerinti beiratkozás időpontját.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
27/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019-2020. nevelési
évre történő beíratás időpontját – figyelemmel a
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1)
bekezdésére - 2020. április 21-23. (kedd, szerda,
csütörtök) 8:00-15:00 közötti időszakban határozza
meg.
A Társulási Tanács megbízza a társulás elnökét, hogy
a döntésről az intézményvezető helyettest a határozat
megküldésével értesítse.
Felelős: Takács Péter Társulás elnöke
Határidő: 2019. december 31.

Takács Péter polgármester felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019-2020. évi zárva tartási időszakát az előterjesztés szerint.
A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:
28/2019. (XII.11.) Társulási Tanács

határozatot
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
fenntartásában álló Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
2019-2020. évi zárva tartási időszakot az alábbiakban
határozza meg:
Téli zárva tartás:
2019. december 23 – 2020. január 3.
Nyári takarítási szünet:
2020. július 6-11-ig.
Társulási Tanács felkéri a társulás elnökét, hogy a
döntésről az intézményvezető-helyettest értesítse.
Felelős: Takács Péter Társulás elnöke
Határidő: 2019. december 15.
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Takács Péter elnök elmondta, hogy a napirendi pontok végére érkeztek kérte a tagokat, akinek
kérdése, véleménye van tegye fel.
Győriványi Dániel tag Vigántpetend község polgármestere megköszönte az intézményvezetés
egész éves munkáját. Véleménye szerint jó úton halad az óvoda, ahogy elgondolták és a felújítás
is megvalósult, majd további jó munkát kívánt.
Takács Péter elnök egyetértett az előtte szólóval gratulált a vezetőség munkájához a társulás
nevében, mint a társulás elnöke és jó egészséget kívánt a további munkájukhoz, mellyel a
legjobb úton haladnak az elképzelések megvalósításához. Megköszönte a részvételt majd
Áldott Ünnepeket, jó készülődést kívánt az ünnepekre, végül az ülést 18:25 órakor bezárta.

K. m. f.

Takács Péter
társulási tanács elnöke

