
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.    

Száma: 1098-1/2016.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. január 

27-én /szerdán/ 19.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   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 

              Imre Gabriella             Társulási Tanács tagja 

              Kovács Krisztián  Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Fekete Róbertné   Társulási Tanács tagja  

   Pókóné Román Katalin Társulási Tanács tagja 

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről 

   Göntér  Gyula              Társulási Tanács tagja 

Horváth Ferenc  Társulási Tanács tagja 

Dobosi Ferenc              Társulási Tanács tagja 

Kocsis Csaba              Társulási Tanács tagja 

 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

Mohos Attila               Társulási Tanács tagja 
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Vigántpetend  község Önkormányzata részéről 

   Nemoda István  Társulási Tanács tagja   

   Ács Szilvia   Társulási Tanács tagja    

Kardos Tibor         Társulási Tanács tagja 

   Kovács Miklós  Társulási Tanács tagja 

    

Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

   Sztrik Emilné    óvodavezető 

   Krunikkerné Török Andrea  pü. vezető 

   Törökné Varga Tímea  pü. ügyintéző 

        

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Takács Péter  Társulási Tanács elnöke 

  

Jegyzőkönyvvezető:   Török Józsefné  

 

Takács Péter  elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási Tanács ülése 

határozatképes, hisz a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból 17 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  

 

Javasolta, hogy 4. napirendi pontként vegyék fel a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda  2016  évi  zárva tartásának megtárgyalását  és  ezzel együtt a napirend 

elfogadását. 

Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 17 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 2015. évi költségvetésének  módosítása   

   Előadó: Takács Péter  társulási tanács elnöke   

 Sztrik Emilné  óvodavezető                 

  

 2./ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás   2016. évi költségvetése   

  Előadó: Takács Péter  társulási tanács elnöke   

         

 3./Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2016. évi 

költségvetése   

   Előadó:   Takács Péter társulási tanács elnöke   

 Sztrik Emilné  óvodavezető   

  

 4./   Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2016  

évi  zárva tartása  

 Előadó:  Takács Péter társulási tanács elnöke    
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1. Napirend 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás és a  Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2015. 

évi költségvetésének  módosításáról szóló előterjesztést  a társulási tagok előzetesen megkapták.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék 

meg.  

Társulási Tanács tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 17  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

1/2016. /I.27./ 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 

2015. évi költségvetésének módosítását elfogadja. 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása összevont 2015. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét  - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal  - 59.203 e Ft-ban állapítja meg.  

A Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetési 

bevételi és kiadási főösszegét - az előterjesztést képező 

határozati javaslatban foglalt tartalommal – 45.148 e  

Ft-ban állapítja meg. 

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos 

Óvoda 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 59.203 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

/A költségvetés módosítását tartalmazó határozati javaslat a jkv. mellékletét képezi/ 

Soós Gyula Társulási Tanács tag néhány perces távozását jelentette be. 

 

Takács Péter elnök megállapította, hogy az ülés így is határozatképes így annak folytatását 

jelentette be. 
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2. Napirend 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás   2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést  a társulási tagok 

előzetesen megkapták.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék 

meg.  

Társulási Tanács tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt.  

Kérte a tagokat, amennyiben az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék.   

Társulási Tanács egyhangúlag, 16  igen szavazattal meghozta az alábbi:  

2/2016. /I.27./ 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 2016. évi 

költségvetését elfogadja.    

  

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása összevont 2016. évi 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét  - az 

előterjesztést képező határozati javaslatban foglalt 

tartalommal  - 62.525 e Ft-ban állapítja meg.  

A Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 2016. évi költségvetési 

bevételi és kiadási főösszegét - az előterjesztést képező 

határozati javaslatban foglalt tartalommal – 48.853 e 

Ft-ban állapítja meg. 

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos 

Óvoda 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási 

főösszegét - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal – 62.525 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

/A költségvetést tartalmazó határozati javaslat a jkv. mellékletét képezi/   

Soós Gyula Társulási Tanács tag visszajött az ülésterembe. 

3. Napirend 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

2016. évi költségvetésére vonatkozó írásos előterjesztést a Társulási Tanács tagjai megkapták.  

Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  
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Sztrik Emilné   óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az óvoda tárgyi eszközei  

amortizálódtak, sürgős szükség van két hűtőszekrény és egy fénymásoló vásárlására. A 

fűtésrendszer radiátorai, csövei szinte naponta kilyukadnak, cseréjük nem halasztható. 

Egyre nagyobb az igény diétás étkeztetésre, ezért szükség van egy konyhai dolgozó ilyen irányú 

képzésére. 

Az idei évben már nem fedezi a költségeket az állami támogatás, szükség van az önkormányzatok 

anyagi támogatására. 

Gulyás Erzsébet, a Társulási Tanács tagja kérdezte, hogy a radiátorok karbantartására tervezett 

összeg tartalmazza-e a munkadíjat is? 

Törökné Varga Tímea, pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ez csak az anyagköltség, a munkadíjat 

az egyéb üzemeltetési költségek között tervezte. 

Vigh Elemér, a Társulási Tanács tagja  megjegyezte, hogy korábban arról volt szó, hogy a fűtés 

korszerűsítésére pályázatot fognak benyújtani és abból fogják megvalósítani. 

Takács Péter elnök elmondta, hogy 20-25 éve nem történt az óvodában belső felújítás, a jelenlegi 

pályázati kiírás a konyha és a menzai helyiségek korszerűsítésére, bővítésére ad lehetőséget – ha 

nyer. 

Molnár Andrea, a Társulási Tanács tagja – úgyis mint az óvoda dolgozója – megerősítette, hogy a 

több mint 30 éves épületben semmilyen belső felújítás nem volt, gyakorlatilag mindig csak 

toldozás-foltozás volt, ami ténylegesen csak a működéshez szükséges minimális feltételek 

biztosítására volt elég.  

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta, hogy egy felmérő ellenőrzés volt az óvodában amely 

feltárta a hiányosságokat és ezek elhárítására sürgős intézkedéseket javasoltak. Nem lehet pályázati 

kiírásra várni, meg kell szüntetni a problémákat. 

Takács Péter elnök megkérdezte, hogy a konyhai létszámmal biztosítható-e az étkeztetés? 

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta, hogy sajnos egy konyhai dolgozó már hónapok óta beteg és  

egy dolgozó a tanfolyam miatt sokszor hiányzik,  de közfoglalkoztatott dolgozóval tudják 

biztosítani az ellátást.  

Vigh Elemér, a Társulási Tanács tagja megkérdezte, hogy az önkormányzatok hozzájárulását 

milyen módon határozták meg? 

Törökné Varga Tímea, pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy 52 fő gyereklétszámmal számolva az 

egy főre eső összeget szorozta be az érintett településről jelenleg ide járó óvodások számával. 

Takács Péter  elnök megköszönte a kiegészítéseket. Mivel több észrevétel nem volt, javasolta a 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének elfogadását.  

A Társulási Tanács 15 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi:  

3/2016. (I. 27.) 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 2016. évi költségvetési bevételi és 

kiadási főösszegét  - az előterjesztést képező határozati 

javaslatban foglalt tartalommal  - 62.525 e Ft-ban 

állapítja meg.  

/A költségvetést tartalmazó határozati javaslat a jkv. mellékletét képezi/ 
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Krunikkerné Török Andrea, pénzügyi vezető elmondta, hogy  az Államkincstár most küldte meg 

a 2014. évi költségvetési beszámoló ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet. Az ellenőrzés  

megállapította, hogy az óvodások utaztatására nyújtott állami normatívát jogosulatlanul igényelték 

meg, ezt ugyanis csak iskolabusz vagy falugondnoki busz igénybevételére lehetett volna elszámolni. 

Mivel iskolabuszt nem béreltek – és nem is falugondnoki autóval történt az óvodások szállítása – 

így a normatívát vissza kell fizetni. 

Ez 2014. évre vonatkozóan 2.259 e Ft, 2015. évre pedig 2.051 e Ft. Az elmúlt években az óvoda 

költségvetése ennek az állami támogatásnak az igénybevételével került tervezésre, emiatt az 

önkormányzatoknak nem kellett kiegészíteniük a költségvetést. Ez a pénz semmiképpen sem maradt 

volna meg az egyéb kiadásokra, mivel ki kellett volna fizetni a busz bérlésére, tehát ezt az összeget  

már akkor, a tárgyévi költségvetés tárgyalásakor is biztosítani kellett volna.  

Már 2013. évben is beépítették az utazási költség normatíváját, az akkori ellenőrzés ezt nem 

kifogásolta, ezért számoltak vele a további években is. 

Bár a 2015. évi költségvetési beszámoló még csak most készül – és ennek az ellenőrzése csak 2017-

ben várható – már most rendelkezni célszerű a 2015. évi támogatás visszafizetéséről is. 

Településekre lebontva ez azt jelenti, hogy Hegyesd községnek 2014. évre 159 e Ft-ot, 2015. évre 

216 e Ft-ot, összesen tehát 375 e Ft-ot; Vigántpetend községnek 2014. évre 119 e Ft-ot, 2015. évre 

72 e Ft-ot, összesen tehát 191 e Ft-ot; Kapolcs községnek 2014. évre 198 e Ft-ot, 2015. évre 144 e 

Ft-ot, összesen tehát 342 e Ft-ot; Monostorapáti községnek 2014. évre 1.783 e Ft-ot, 2015. évre 

1.619 e Ft-ot, összesen tehát 3.402 e Ft-ot kell biztosítania a visszafizetésre a saját költségvetéséből. 

Kocsis Csaba, a Társulási Tanács tagja véleménye szerint – bár a társult települések rendelkeznek 

falubusszal – a falugondnok egyéb teendői miatt az óvodások minden napos oda-vissza szállítása 

ezzel nem megoldható. Sajnálattal, de tudomásul kell venni a visszafizetési kötelezettséget. 

Takács Péter elnök javasolta, hogy a Társulás a visszafizetési kötelezettségről szóló tájékoztatást 

fogadja el.  

 

A Társulási Tanács 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi:  

 

3/2016. (I. 27.) Társulási Tanács   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanács a  

Hegyesd község 2014. évre 159 e Ft, 2015. évre 216 e 

Ft, összesen  375 e Ft; 

Vigántpetend község 2014. évre 119 e Ft, 2015. évre 72 

e Ft, összesen  191 e Ft; 

Kapolcs község 2014. évre 198 e Ft, 2015. évre 144 e Ft, 

összesen  342 e Ft; 

Monostorapáti község 2014. évre 1.783 e Ft, 2015. évre 

1.619 e Ft, összesen  3.402 e Ft 

összegű, állami normatíva visszafizetésére vonatkozó 

tájékoztatást elfogadja. 
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Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a fenti döntésről az 

érintett Képviselő-testületek tájékoztassa. 

Felelős:     Takács Péter 

  Társulási Tanács Elnöke 

Határidő:   azonnal 

4. Napirend 

Takács Péter elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

nyári és téli zárva tartásának időpontjának meghatározása a Társulási Tanács feladata. Az 

intézményvezető a nyári zárva tartást 2016. július 4. és 2016. július 29. közötti; a téli zárva tartást 

2016. december 19. és 2016. december 31. között időtartamban kérte engedélyezni. A tervezett 

felújítási munkákkal  indokolt zárva tartás időpontjáról előzetesen a szülőket már tájékoztatták. 

Vigh Elemér, a Társulási Tanács tagja sokallja és nem tudja elfogadni a nyári 4 hétig tartó zárva 

tartást, véleménye szerint ez a szülőknek megterhelő. 

Soós Gyula, a Társulási Tanács tagja véleménye szerint ebben az időszakban a gyerekeket el 

lehetne vinni másik településre – Tapolcára, Nagyvázsonyba. 

Molnár Andrea, a Társulási Tanács tagja – úgyis mint az óvoda dolgozója – elmondta, hogy a 

tavalyi évben a szülők körében végzett felmérés alapján a tervezett 4 hét helyett csak két hétig 

tartottak zárva. A beadott igények ellenére alig volt gyerek, akik voltak sem igazán érezték jól 

magukat, hiányzott a megszokott csoportjuk, a nagyobb testvérekkel otthon akartak maradni. 

A környező településeken is nyáron van a szünet, a saját településeken lévő óvodák felváltva 

„ügyelnek”, nem tudnak máshonnan gyerekeket fogadni. 

Nem csak a felújítás miatt hanem az év közben el nem végezhető meszelés, berendezések, 

felszerelések, játékok fertőtlenítése, takarítása miatt is szükség van a zárva tartásra. 

Varga János, a Társulási Tanács tagja nem látja jó megoldásnak más településre elvinni a 

gyermekeket, túl megterhelő lenne a gyermeknek és a szülőnek egyaránt. 

Gulyás Erzsébet, a Társulási Tanács tagja elmondta, hogy már az ő gyermekei óvodás korában is 

örök probléma volt a dolgozó szülő számára a nyári szünet, de meg kellett oldani, mindenkinek 

úgysem lehetne a kedvére tenni. 

Takács Péter elnök javasolta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

nyári zárva tartását 2016. július 4. és 2016. július 29. közötti; a téli zárva tartását 2016. december 19. 

és 2016. december 31. között időtartamban a Társulási Tanács  engedélyezze. 

A Társulási Tanács 15 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi:  

4/2016. (I. 27.) 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 2016. évi zárva tartását 

2016.07.04. - től  2016.07.29. -ig 

2016.12.19. -től  2016.12.31.-ig 

engedélyezi. 
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Társulási Tanács utasítja a jegyzőt, hogy erről az 

intézmény vezetőjét írásban tájékoztassa. 

Felelős:     Takács Lászlóné 

  jegyző 

Határidő:   2016. február 15. 

 

Takács Péter   elnök – mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el - megköszönte a részvételt, az 

ülést 20 órakor bezárta. 

  

 

Kmf.  

 

 

         Takács Péter  

              Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

 

 

  

 

 


