
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Szám:  M/63-5/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulási  

                       Tanácsa által   2018. október 17-én /szerdán/ 18:00 órai kezdettel megtartott  

                        rendkívüli,  nyilvános üléséről. 

 

Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár helyiségében  

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 12. 

 

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 bejelentette: 

  

 Széll Pál Társulási Tanács tagja  

 

Hegyesd község Önkormányzata részéről: 

 Stark Sándor Társulási Tanács tagja 

 Fekete Róbertné Társulási Tanács tagja 

 Mondli István Béla Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Kovács Krisztián Társulási Tanács tagja 

 Imre Gabriella Társulási Tanács tagja 

 

Kapolcs község Önkormányzata részéről: 

 Márvány Péter Társulási Tanács tagja 

 Kocsis Csaba Társulási Tanács tagja 

 Horváth Lászlóné Társulási Tanács tagja 

   

Távolmaradását bejelentette: 

 Márta István  Társulási Tanács tagja 

 Sári János Társulási Tanács tagja 
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Vigántpetend község Önkormányzata részéről: 

 Győriványi Dániel Társulási Tanács tagja 

 Kardos Tibor Társulási Tanács tagja 

 Kovács Miklós  Társulási Tanács tagja 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Ács Szilvia Társulási Tanács tagja 

 Giricz Zoltán Társulási Tanács tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívottak  

 Takács Lászlóné jegyző 

 Váradi Anita óvodavezető helyettes 

 Kovács György RNÖ elnöke 

 Zentai János Nyugdíjasok Egyesületének elnöke  

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter elnök köszöntötte a Társulási Tanács megjelent tagjait és a vendégeket. 

Megállapította, hogy a Társulási Tanács a megjelentek létszámát tekintve határozatképes, 

mivel a Társulási Tanácsba delegált 22 tagból 15 fő jelen van.  

 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

A Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

15 igen szavazattal elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./  Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető megbízása 

 

  Előadó: Takács Péter társulási tanács elnöke 

 

2./  Bölcsődei szolgáltatás biztosítása feladat-ellátási 

szerződés megkötése 

 

  Előadó: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

1. Napirend: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde óvodavezető megbízása 

 

Takács Péter elnök elmondta, hogy első napirendi pont a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

óvodavezetői megbízása, az erről szóló előterjesztést minden tag megkapta, majd köszöntötte 

Váradi Anita óvodavezető helyettest és felkérte a Társulási Tanács tagjait, hogy az 

előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. Hozzászólás 

hiányában felkérte Váradi Anita óvónőt az előterjesztés kiegészítésére. Váradi Anita 

hozzájárult a nyilvános üléshez.  

 

Váradi Anita óvónő elmondta, hogy nem csatolt szakmai önéletrajzot az előterjesztéshez, 

mert a jelenlegi munkájáról és a vezetői feladatokról tartotta fontosnak a információ nyújtást, 

majd ismertette iskolai végzettségeit. Tájékoztatta a tagokat korábban betöltött munkaköreiről 

elmondta, hogy már volt óvodavezető, majd  Sümegen a Többcélú Társulásnál dolgozott, ahol 

több pályázatot is megnyertek, a projektek benyújtásában és elszámolásában is részt vett. 
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Egészségügyi végzettséget is szerzett, majd az egykori SZTK épületére a pályázatok 

segítségével sikerült a felújítás. Elmondta, hogy az építéstől, a beszerzésig minden területben 

részt vállalt, a projektet szinte gyermekének tekintette, minden részletét ismerte. Munkahelyet 

váltott, ahol olyan sok területet kellett ellátnia, a finanszírozástól kezdve szinte mindent, hogy 

úgy érezte szakmailag képeznie kell magát, ezért mérlegképes könyvelői végzettséget 

szerzett. Szerette munkáját, de egyre inkább hiányzott számára az óvoda. Elmondta, hogy jól 

érzi magát itt a Monostorapáti óvodában, hívták Sümegre is. 

 

Takács Péter elnök megköszönte a kiegészítést majd további hozzászólás hiányában felkérte 

a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 17 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

16/2018. (X.16.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. §, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (Nktv.) 67. §., a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 24.§ 

(1)-(2) bekezdés alapján 2018. november 1. napjától 

határozott időre, 2019. augusztus 15-ig megbízza a 

Monostorapáti székhelyű Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 

óvodavezetői, intézményvezetői feladatok ellátásával 

Váradi Anita óvodapedagógust. 

  

Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint 

Korm. rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. 

 

Határidő: 2018. november 1. 

Felelős: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

2. napirend: Bölcsődei szolgáltatás biztosítása feladat-ellátási szerződés megkötése 

 

Takács Péter elnök a bölcsődei szolgáltatás biztosítása feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről szóló előterjesztés véleményezésére kérte fel a tagokat. Elmondta, hogy két 

település Sáska és Zalahaláp önkormányzata kereste fel a társulást feladat-ellátási szerződés 

megkötése ügyében, majd az előterjesztéssel kapcsolatban kérdéseket várta a tagoktól. 

Vélemény, hozzászólás hiányában elmondta, hogy a feladat-ellátási szerződés lényeges 

pontja, hogy csak a szabad férőhelyek esetén lehet a két érintett településekről gyermekeket 

fogadni. Tájékoztatta a tagokat, hogy két döntést kell hozni, a két település Zalahaláp és Sáska 

esetében. Elmondta, hogy 2018. december 31. napjával minden önkormányzatnak feladata a 

bölcsőde biztosítása, ha nincs a településen bölcsőde akkor feladat-ellátási szerződéssel lehet 

megoldani. Tájékoztatta a tagokat, hogy a bölcsőde kivitelezője kiválasztásra és 

szeptemberben a kivitelezési szerződés aláírásra került, az eredeti tervek szerint a kivitelezés a  
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nyár folyamán került volna megvalósításra, de a projekt módosítása miatt elhúzódott. 

Elmondta a fűtési rendszer átalakítása, a kazán áthelyezése miatt nem kezdődhetett meg a 

kivitelezés, mivel az óvoda nem lehet fűtés nélkül, november elseje után teljes lezárásra került 

az óvoda érintett része a kivitelező véleménye szerint gyorsan haladnak majd mert acél 

szerkezetes megoldással történik a megvalósítás. 

 

Győriványi Dániel Vigántpetend község polgármestere, mint tag arról kért tájékoztatás, hogy 

a feladat-ellátási szerződést kötő települések önkormányzatai a bölcsőde költségvetése 

tekintetében mennyibe kerül egy férőhely, van-e lehetőség a sarokszámok, finanszírozás 

meghatározására a gyermekek száma alapján. Mennyi a bevétel a kiadás, a normatíva mi 

várható a költségvetésben. 

 

Takács Péter elnök tájékoztatta, hogy a bölcsőde pályázat benyújtásakor a 2015. évben a 

demográfia helyzetet a Társulási Tanács tagjainak községeiben felmérték, hogy van-e 

elegendő gyermek a bölcsőde fenntartásához, akkor is és most is volt elegendő gyermek. A 

költségvetés számairól, az egy-egy gyermekre jutó finanszírozásáról nincs információja. 

Elmondta a pályázat nem követelte meg a költségvetést és azzal indították a pályázatot, hogy 

a települések megtartó erejét növeli a bölcsőde, az óvoda és az iskola. 

 

Győriványi Dániel Vigántpetend község polgármestere a bölcsődei gyermek létszámról kért 

tájékoztatást és várhatóan hogyan alakulnak majd a férőhelyek. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 12 férőhelyre pályáztak. 

 

Győriványi Dániel Vigántpetend község polgármestere a várható maximális kihasználtságról, 

annak várható normatíva szerinti bevételéről illetve annak költségeiről érdeklődött. 

 

Molnár Andrea tag tájékoztatta, hogy a normatíva egész éves az óvodában az október elsejei 

statisztika alapján, míg a bölcsődében a normatíva napi lejelentés alapján történik. A 

létszámokra vonatkozóan elmondta, ha 2 éves kor alatti gyermeket nem vesznek fel akkor 14 

fő is lehet. 

 

Váradi Anita óvodavezető helyettes elmondta a tavalyi évben is napi lejelentés volt és 

emlékezete szerint 1 gyermek 650.000.- Ft+ kiegészítő normatíva jut. 

 

Molnár Andrea tag tájékoztatta a tagokat, hogy a kiegészítő normatíva a sajátos nevelésű 

igényű gyermekek után jár, de az összeget soknak találja. 

 

Váradi Anita óvodavezető helyettes elmondta, hogy a gyermek létszámokat tekintve az 

életkoruknál fogva a bölcsődés korú 30 gyermek a féléves kortól kezdve, de még kérdés ki 

szeretné bölcsődébe hozni majd a gyermekét. 

 

Vigh Elemér Monostorapáti község alpolgármestere arról kért tájékoztatást, hogy a Társulási 

Tanácson kívül lehet-e majd gyermekeket fogadni például Tapolca-Diszelből. 

 

Molnár Andrea tag véleménye szerint lehet, ha lesz szabad kapacitás, mint az óvodában, 

elsőként a Társulási Tanácsa tagjait magába foglaló településekről, majd a feladat-ellátási 

szerződéssel rendelkező településekről és végül egyéb külső településekről lehet majd a 

gyermekeket felvenni. 
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Horvánt Lászlóné tag az után érdeklődött mi történik akkor, ha több a jelentkező gyermek, 

mint a férőhely mi alapján döntik melyik gyermek kerül be. 

 

Váradi Anita óvodavezető helyettes elmondta, hogy meg van annak is a szabálya előnyben 

kell részesíteni a sajátos nevelésű igényű, a rendszeres gyermekvédelemben lévő illetve az 

egyedül nevelő szülők gyermekeit. 

 

Takács Péter elnök további hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék 

egyetértési szándékukat a feladat-ellátási szerződés megkötésében Sáska települést illetően. 

 

A Társulási Tanács egyhangúlag, 17 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

17/2018. (X.16.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése és a 2015. évi 

CCXXIII. törvény módosítása alapján Sáska község 

Önkormányzata 36/2018. (VIII.28.) Ökt. sz. 

határozatában kezdeményezett feladat-ellátási szerződés 

megkötését támogatja.  

 

Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a feladat-

ellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 1. 

Felelős: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 

 

 

Takács Péter elnök felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat a 

feladat-ellátási szerződés megkötésében Zalahaláp települést illetően. 

 

18/2018. (X.16.) Társulási Tanács h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése és a 2015. évi 

CCXXIII. törvény módosítása alapján Zalahaláp község 

Önkormányzata 49/2018. (VIII.28.) Ökt. sz. 

határozatában kezdeményezett feladat-ellátási szerződés 

megkötését  támogatja.  

 

Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a feladat-

ellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 1. 

Felelős: Takács Péter Társulási Tanács elnöke 
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Takács Péter elnök, hozzászólások, vélemények hiányában megköszönte a részvételt és a 

Társulási Tanács ülését 18 óra 30 perckor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

                                                 Takács Péter  

                                                                        társulási tanács    elnöke  


