Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása
8296 Monostorapáti. Petőfi u. 123.
Száma: 373-412014.

Jegvzőkönyv
Készült: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014.
szeptember 11-én /csütörtök/ 19.20 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános
üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Petőfi u. I23.

Jelen vannak:

Monostorapáti község Önkormánvzata részéről
Harshegyi József
Gulyás Erzsébet
Kiss Jtínos

LászIő
Sztrik Emilné
Varga János
Polgrár

Társulási
Tarsulási
Társulási
Társulási
Társulási
Tiársulási

Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács
Tanács

elnöke
tagja
tagja
tagia
tagja
tagja

Távolmaradását előzetesen beielentette:

czverenczzoltán

Társulási Tanács tagja

Hegyesd község Önkormányzata részéről
stark sándor
Fekete Róbertné

kovács krisztián

Társulási Tanács tagja
Társulási Tanács tagja
Társulási Tanács tagja

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Imre Gabriella
Somogyi Józsefrré

Társulási Tanács tagja
Társulási Tanács tagja

kapolcs község önkormánvzata részéről
Márvány Gyuláné
Mohos Attila
Orsós János
szabó Istvan

Társulási
Társulási
Trársulási
Társulási

Tanács
Tanács
Tanács
Tanács

tagja
tagja
tagja
tagja

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Tóth Attila

Társulási Tanács tagja
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vigántpetend község Önkormánvzata részéről
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Kandikó Ferencné
Nagy Péterné

Tarsulási
Társulási
Társulási
Társulási

Tanács
Tanács
Tanács
Tanács

tagja
tagja
tagja
tagja

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Farkas

Károly

Trársulási Tanács tagja

Tanácskozási ioggal meghívottak:

jegyző
Takács Lászlőné
Krunikkemé Török Andrea pü. vezető

Jeeyzőkönw

hitelesítő:

Jegvzőkönwvezető:

Hárshegyi József Társulási Tanács elnöke

Bati Istvánné

József

elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási
Tanács ülése határozatképes, hisz a Társulási Tanácsba delegált 2I tagbőI 17 ftí jelen van, igy

Hársheeyi

az ülést megnyitotta.

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Társulási Tanács tagai a javaslattal egyetértettek, határozaúlozatal
elfogadták az alábbi:

N a p i r e n d e t:

I.1

KözösFenntartásúNapköziotthonos

nélkiil, egyhangúlag

Óvoda 2014.I. félévi

gazdélko dásáról szóló beszámoló.

Előadó: Sztrik Emilné
óvodavezető

2.1 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
2014. I. felévi
Intézményfenntartó Társulása
gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Hárshegyi József

Társulási Tanács elnöke

3.1 Monostorapáti és Hegyesd községek

Óvodai
Intézményfenntartó Társulása és a Monostorapáti Közös
2014. évi
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
költségvetésének módosítása.

Előadó: Hárshegyi József Társulási Tanács elnöke
sztrik Emilné óvodavezető

Hársheeyi József elnök elmondta, hogy az óvoda I. félévigazdá|kodásáról szóló beszámolót
a társulási tagok előzetesen megkapták. A beszámoló részletesen tartalmazza az első félévi
kiadások, bevételek alakulását. A teljesítésösszességében időarányosan alakult, a kiadások
teljesítése47 oÁ-os,abevételek alakulása 48 %-os.

a

J

Kérte a tagokat, amennyiben az előteqesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.

sztrik Emilné óvodavezető

elmondta, mind a beszámolóból is kihínik, az I. feléves
gazdáIkodás időarányos teljesítéstmutat. Folyamatban van a napelemes pályázat, megkezdték
a konyhai berendezések cseréjét,idei évben 1,5 millió forintot fordítottak erre a célra.

Hársheeyi József elnök elmondta, hogy a Monostorapátt Önkormányzat Kepviselőtestiiletének döntése alapján támogatták az ővodai konyhai eszközök fejlesztését, melynek
költségét 3 évre ütemezték. Szükségesnek tartják az elavult gépek cseréjét,de nem az
összesét, ezért döntöttek

úgy, hogy 3 évre osztják el a fejlesztésre szánt pénzt.

A társulási tagok részérőI a napirenddel kapcsolatban kérdésészrevételnem volt.
Hársheevi József elnök, mivel

a tagok

részérőlhozzászóIás nem volt, javasolta a beszámoló

elfogadását.

Társulási Tanács egyhangulag,17 igen szavazattal meghozta az alább|.

határozatot

1012014. tIX. 11.1 Társulási Tanács

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása a Monostorapáti
Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
20t4. évi gazd,á|kodásáról szóló beszámolőt - az
előterj esztést képező határozatij avaslatban foglalt
tartalommal - elfogadja.
lB eszámolő
2.

aj

kv. mellékletét kep ezil

Napirend

Hársheevi József elnök elmondta, hogy a Monostorapáti és Hegyesd község Óvodai
Intézményfenntartó Társu|ása 2014, I. felévi költségvetési beszámolőját a tagok írásban
megkapták.

Kérte a tagokat, amennyiben az előterlesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van,
tegyék meg.

A társulási tagok részéről a napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevételnem volt.
Hárshegvi József elnök javasolta

a

beszámoló elfogadását.

Társulási Tanács egyhangulag, 77 igen szavazattal meghozta az alábbi:.

l1l2014. lIX.

11.1

Társulási Tanács

határ ozatot
Monostorapáti

és Hegyesd községek

Óvodai

Intézményfenntartó Társulása Monostorapáti és
Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulása 2014. I. féléviköltségvetéséről szóló
beszámolót - az előterjesztést képező határozati
javaslatban foglalt tartalommal - elfogadja.
/Beszámoló

a

jkv. mellékl etét képezil
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3.

Napirend

elnök elmondta, hogy a Monostorapáti és Hegyesd kÖzségek Óvodai
Óvoda
Intézményfenntartó Társulása és a MonosJ orupátíKözös Fenntartású lriaPkÖziotthonos
A
2014. evi költségvetésének módosításáról szóló elŐterjesztést a tagok megkaPták.
módosításra a közalkalmazottak központi bérkompenzáciőja, az Óvoda Pedagógusok
béremelésérekapott támogatás, illetve a a konyhai eszközök pótlásara kapott pőteLŐkénYzat

Hárshewi

József

biztosítása miatt került sor.

Kérte a tagokat, amennyiben az előtegesztéssel kapcsolatban kérdésÜk,észrevételÜkvan,
tegyék meg,

Tagok részérő| kérdés,észrevétel nem volt, ezért Hárshegy' JÓzsef elnÖk javasolta
hatírozatijavaslatban foglaltak szerint

a

a

költségvetés módosítását.

Társulási tagok e gyhangúla g, 77 ígen szav azattal meghozták az alíhb|
12t2014.

nX.í.lTársulásiTanács

határ

ozatot

Monostorapáti

és Hegyesd községek

Óvodai

Intézményfenntartó Társulása Mo nosto rapáti és
Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulása 2014. évi költségvetésének
módosítását - az előterjesztést képező határozati
javaslatban foglalt tartalommal - elfogadj a
/Költségyetés módosítása

a

jkv. mellékletét kepezil

Hársheeyi József elnök megköszönte

a

részvételt,az ülést 19.40 Órakor bezátrta.

