
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.    

 

Száma: 3117-3/2013.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. 

szeptember 5-én /csütörtök/ 18.35 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános 

üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti község Önkormányzata részéről 
 

   Hárshegyi József  Társulási Tanács elnöke 

   Gulyás Erzsébet  Társulási Tanács tagja 

   Polgár László   Társulási Tanács tagja 

   Wind József   Társulási Tanács tagja 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Egyed Péter   Társulási Tanács tagja 

   Szipőcs Csaba   Társulási Tanács tagja  

   Sztrik Emilné   Társulási Tanács tagja 

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről 

 

   Imre Gabriella   Társulási Tanács tagja 

Fekete Róbertné  Társulási Tanács tagja 

   Kovács Krisztián  Társulási Tanács tagja 

    

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Stark Sándr   Társulási Tanács tagja 

   Somogyi Józsefné   Társulási Tanács tagja  

    

Tanácskozási joggal meghívottak: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Hárshegyi József  Társulási Tanács elnöke 

             

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné  
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Hárshegyi József  elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási 

Tanács ülése határozatképes, hisz a Társulási Tanácsba delegált 12 tagból  7 fő jelen van, így 

az ülést megnyitotta.  

 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül,  egyhangúlag 

elfogadták az alábbi:  

N a p i r e n d e t :   1./   Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2013. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 

 Előadó:   Sztrik Emilné 

           óvodavezető 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József   elnök elmondta, hogy a napirend előadója Sztrik Emilné óvodavezető 

elutazott, ezért a napirend tárgyalásánál nem tud jelen lenni. Az óvoda I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót a társulási tagok előzetesen megkapták. A beszámoló 

részletesen tartalmazza az első félévi kiadások, bevételek alakulását. A teljesítés 

összességében időarányosan alakult, egy két helyen  azonban túllépték  a tervezett kiadást.  

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

tegyék meg.  

Gulyás Erzsébet    megjegyezte, hogy  a gázenergia szolgáltatásra tervezett éves összeget 

majdnem teljes egészében felhasználta az óvoda. Mi ennek az oka: alul lett tervezve a kiadás, 

vagy valamilyen másik okból lépték túl az előirányzatot?  

Krunikkerné Török Andrea  pénzügyi vezető elmondta, hogy a múlt évi elszámolás miatt 

emelkedett meg a kiadás. A 2012. évben felhasznált gázmennyiség végelszámolása áthúzódott 

2013. évre, így a teljesítés is idén jelentkezett. Előfordulhat, hogy a 2013. évi végelszámolás 

kifizetése is áthúzódik a következő éve. Az erdei iskolába történő főzés megszüntetése miatt a 

konyhán is csökkenni fog a gázfogyasztás.  

Polgár László  szerint a mennyiségből meg lehet állapítani mennyi volt a tényleges 

gázfogyasztás. 

Wind József  szerint is érdemes lenne egy statisztikát készíteni. Meg kellene nézni az elmúlt 

három évben mennyi volt a gázfelhasználás,  össze kell hasonlítani az ideivel, így meg lehet 

látni mennyire csökkent a szigetelés miatt.  

Hárshegyi  József   elnök  elmondta, hogy pályázatban be kellett mutatni a várható energia 

megtakarítást, mindenképpen meg kell jelenni a megtakarításnak. Az idei évben ez még nem 

lesz olyan nagy, hisz csak az őszi, illetve téli időszakban felhasznált energiában fog 

jelentkezni. A főzésre felhasznált energia mennyisége is csak jövő év január 1-től, az erdei 

iskola megszűnése után fog csökkeni. 

Polgár László   elmondta, hogy az óvodai nevelésre fordított kiadás, illetve bevétel esetébe is 

magasabb az időarányos teljesítés. Feltételezi, hogy azért mert az óvodai tanév júniusig tart, 

és szeptemberben kezdőik újra, a nyári szünet miatt kevesebb lesz a II. félévi kiadás.  
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Hárshegyi József    elnök elmondta, hogy a II. félévi költségvetést érinteni fogja az óvodai 

dolgozók béremelése, melynek fedezetét biztosítani kell a költségvetésben, ha erre plusz 

támogatást nem kapnak.  

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló elfogadását. 

Társulási Tanács egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

5/2013. /VII. 16./ Társulási Tanács  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulási Tanácsa a Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

Hárshegyi József   elnök elmondta, már az előző tanácsülésen is szó volt arról, hogy a 

kapolcsi óvoda megszűnését követően 1 fő óvónőt átvesz a Monostorapáti óvoda. Az óvoda 

költségvetésében eredetileg 4 fő óvónői státuszt van, ezért a költségvetést, majd az Alapító 

Okiratot is módosítani kell 5 főre. Plusz költséggel nem jár, csak a létszám növekszik.  

Kérte a tagokat amennyiben egyetértenek azzal, hogy az óvoda költségvetésében szereplő 

óvónői létszámot 5 főre emeljék, kézfeltartással jelezzék.  

Társulási Tanács egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

6/2013. /VII. 16./ Társulási Tanács  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulási Tanácsa a Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, illetve a 

Monostorapáti Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében  - óvodai nevelés szakfeladaton 

- tervezett,  4 fő óvónői létszámot  2013. 

szeptember 1-től 5 főre emeli.  

Utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény 

költségvetésének módosításáról gondoskodjon.  

Felelős:    Takács Lászlóné 

       jegyző 

Határidő:  2013.  október 31. 

Hárshegyi József   elnök megköszönte a részvételt, az ülést 19.00 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

         Hárshegyi József  

              Társulási Tanács elnöke 


