Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása
8296 Monostorapáti. Petőfi u. 123.
Száma: 373-212014.

Jeeyzőkönyv
KészÜlt; Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014.
áPrilis 22-énlkedderrl 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
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József Tarsulási Tanács elnöke

Bati Istvánné

HersneglJCIzseÍ elnÖk köszöntötte

a megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási
2l iagbő]-l6 frlelen van, így

Tanács Ülése hat:Írozatképes, hisz aTársulási Tanácsba delegáli
az ülést megnyitotta.

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek, határozathozatal

elfogadtiák az alábbi:

NaPir endet

:

nélkil, egyhangúlag

1,1 Monostorapáti Közös Fenntartású Napkciziotthonos Óvoda 2013.
évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Sztrik Emilné
óvoda vezetője

2.1

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményferrntartó
Társulás 20 1 3 . évi költségvetésének zérszámadása.

Előadó: HarshegyiJózsef
Társulási Tanács elnöke

3.1

Monostorapáti közös Fenntartási Napköziotthonos Óvoda Alapító
okiratának módosítása.

Előadó: HárshegyiJózsef
Társulási Tanács elnöke

4.1 Monostorapáti I(özös

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

óvodavezet ő pály énat kiírása.

Előadó: HárshegyiJózsef
Társulási Tanács elnöke
1.

Napirend

Hársh9gvi JÓzsef elnök elmondta, hogy az Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2013. évi
kÖltségvetésénekzérszámadásáról szóló beszámolót a társulási tagok
előzetesen megkapták.
A be számo l ó ré szl ete s en tartalmazza a kiadások, b evételek al akul ás"ít.

a

Felkérte Sztrik Emilné Óvodavezetőt,
kiegészítésevan, tegye meg.

amenny 1ben

az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli

Sztrik Emilné Ővodavezető elmondt a az ővoda
kihasználts ága 100 oÁ-os,jelenleg 60 fő
gYermek Óvodai ellátásátbiztosítják.
Ebből 4 fr hegyesdi, 6 fo kapolcsi, 4 fo vigántpetendi,
1
fő diszeli, 45 fő Pedjs n'orrorio.upáti kisgyer.t]'ii.uelési
Tanácsadó
szakvéleménye
alaPján 5 fo marad az Óvodában vtelkciszonte
a fenntartó önkorm ányzatoksegítségét, kérte
a
további támogatásukat.
Hársheeyi JÓzsef .elnÖk kérte a tagokat, amennyiben
a beszámolóval kapcsolatban kérdésük,
észrevételük van, tegyék meg.
Tagok részérŐI hozzászőláS nem volt, ezéfi.
Hárshegyi József elnök javasolta a beszámoló
elfogadását.
Társulási Tanács egyhangúlag,
512014. IIY.22.1
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az alábbi:

határ ozatot

Társulási Tanács

Monostorapáti

és Hegyesd községek

Óvodai

Intézményferurtartó Társulási Tanácsa
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
*2{rI3.
Intézményfenntartó Társulása
évi
költségvetésének zárszámadását az

el őterj e szté st kép ező határ o zatij
avas latban
tartalommal - elfogadja.
/
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fo gl al t

jkv. mellékletétképezil

2. Nanirend

Hárshegyi JÓzsef e]nÖk elmondta, hogy a
Közös Fenntartású Napktiziotthonos óvoda
2013, évi kÖltségvetésének zárszámadásáiÓl
szóló beszámolót a társulási tagok előzetesen
megkapták, A beszámoló részletesen tartalm
azza akiadások,

Kérte a

tagokat, amennYiben
tegyék meg.

A
zár

bevételek alakulását,

az előterjesáéssel kapcsolatban kérdésük,észrevételükvan,

tagok részérŐ| kérdés,hozzászőlás nem volt,
ezért Hárshegyi József elnök javasolta a
s zámadás e l fo gadását.

Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen
szavazattal meghozta az aléhbi:
612014. tIV. 22./ Társulási Tanács
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3.

Napirend

Hárshegyi JÓzsef elnök elmondta, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
AlaPÍtó Okiratának módosítására vonatkozó tervezetet a tagok írásban megkapták. A
módosítás alapján az Alapítő Okiratból kikerül a sajátos nevelési igénl,ti gyermekek intergált
nevelése, szald<épzett óvónő hiánya miatt. A szakfeladat rend szerinti tevékenységekiegészül
az iskolai intézményiétkeztetéssel, valamint 10.3. ponttal, - kormányzati funkciók - melyre a
számviteli törvény módosítása miatt van szükség.

Kérte a tagokat, amennyiben
észrevételük van, tegyék meg.

az

Alapítő Okirat módosításával kapcsolatban kérdésük,

Gulvás Erzsébet társulási tag megkérdezte hol vehetnek igénybe óvodai elhelyezést a sajátos

nevelési igényű gyermekek.

Sztrik Emilné óvodavezető elmondta, Talirándörögdön,

ezeket a gyerekeket,

illetve Tapolcán tudják fogadni

Hárshegyi JÓzsef elnök, mivel több hozzászólás nem volt, javasolta az Alapítő Okirat

módosítását.

Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazatta| meghozta az alábbi:
7
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határ ozatot

Társulási Tanács

Monostorapáti

és Hegyesd községek

Intézményfenntartó Társulási

Monostorapáti Közös

Óvodai
Tanácsa

Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítását elfogadja.
l

Alapítő Okirat módo sítása j kv. mellékletét képezi.l

4.

Napirend

József elnök

elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői állás betöltésére kiírásra kerülő páIyézatra vonatkozó

Hárshegyi

előterjesztést a tagok írásban megkapták.

Felkérte Takács Lászlőné jegyzőt, amennyiben

kiegészítésevan, tegye meg.

az

előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a jelenlegi óvodavezető vezetői megbízása 2014.
augusztus 15-el lejár. Azintézményvezetőipályázat kiírása a jelenleg irányadőjogszabályok
figyelembevételével készült el. A vezetői állásra a pályazati felhívás az előterjesztés
mellékletétképezi, A pályazati felhívást a helyben szokások módon, hirdetőtáblán,
honlapon, a közigállás.gov.hu honlapon, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben is
kőzzé kell tenni. A pályázat benlujtásának határideje 2014. június 16., az elbírálás pedig
2014.július 31.

Hárshegyi
j

JÓzsef

elnök ismertette

avaslatot, kérte annak elfogadását.

a

vezetői pályazat kiírására vonatkozó határozati

Tarsulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi
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8l20l4. IIV.22.1 Társulási

Tanács

határ
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Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása megLárgyalta a
magasabb

A

v ezetői p aly azat ki

írását.

Társulás meghirdeti a MonostorapéúiKözös
Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda
óvodavezetői állását a mellékelt pályénati felhívás
szerint.

A

Trársulás utasítja a jegyzőt, hogy a pályazati
felhívást a jogszabály által előírtak szerint tegye
közzé, és az egyeúetésieljarást folytassa le.

Határidő: 2)I4.július 31.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

lP áIy azati felhívás a j kv. mellékletét képezil

Hárshegyi JÓzsef elnök megköszönte

arészvételt, az ülést 18.20 órakorbezérta.
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