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Lesenceistvándi Közös Önkormányzati
Hivatal – Jegyző
Takács Lászlóné
Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal – Jegyző
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda
Intézményvezető

Jegyz könyvvezet :
Lukács Tiborné
Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Tisztelettel és szeretettel köszönti Zalahaláp
és Sáska Önkormányzatok részéről megjelent települési képviselőket, Dr. Gelencsér Ottó
jegyző urat, Takács Lászlóné jegyző asszonyt, Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsannát a
„Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét.
Felkéri Kovács Nándor polgármester urat, hogy szíveskedjen megállapítani Sáska Képviselőtestületének határozatképességét.
Kovács Nándor polgármester megállapítja, hogy Sáska Önkormányzat részéről
megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes.
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Takács Zoltán alpolgármester megállapítja, hogy
Zalahaláp Önkormányzat részéről a
megválasztott 7 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes,
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, azt megnyitja.
Felkéri
Kovács Nándor polgármester urat, hogy a mai nyilvános együttes ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére
Sáska Község Önkormányzata részéről jelöljenek ki
hitelesít t.
Kovács Nándor polgármester Sáska: A jegyzőkönyv hitelesítésére Sáska részéről javasolja
Konkoly Norbert települési képviselő urat.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következ :
54/2013./V.23./S.T.Ö.számú

Határozatot
Sáska Község Önkormányzat Képvisel testülete 2013. május 23. napján 17.30 órai
kezdettel megtartott nyilvános együttes ülés
jegyz könyvének hitelesítésére
Sáska település részér l Konkoly Norbert
települési képvisel t kijelöli.
Felel s: Kovács Nándor
Polgármester
Határid : 15 nap

Takács Zoltán alpolgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére Zalahaláp részéről Igaz
Sándor és Illés Ferenc képviselőt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
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Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Zalahaláp Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következ :
82/2013./V.23./Z.T.Ö.számú

Határozatot
Zalahaláp
Község
Önkormányzat
Képvisel -testülete 2013. május 23. napján
17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános
együttes ülés jegyz könyvének hitelesítésére
Igaz Sándor települési képvisel t, és Illés
Ferenc települési képvisel t kijelöli.
Felel s: Bed Lajos Sándor
Polgármester
Határid : 15 nap

Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan,
hogy a mai nyilvános ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
hagyják jóvá.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata?
Más javaslat nem hangzott el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, Zalahaláp
Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal meghozta a következ :
55/2013./V.23./S.T.Ö.számú
83/2013./V.23./Z.T.Ö.számú

Határozatot
1.) A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda
közös fenntartásáról szóló Társulás Társulási
Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására
javaslat
El adó: Bed Lajos Sándor
Kovács Nándor
Polgármesterek
2.) A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
El adó: Bed Lajos Sándor
Kovács Nándor
Polgármesterek

3

NAPIREND
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1.) A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda közös fenntartásáról szóló Társulás
Társulási Megállapodás felülvizsgálatára és módosítására javaslat
El adó: Bed Lajos Sándor
Kovács Nándor
Polgármesterek
Írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.
Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban
kérdése, hozzászólása van, tegye meg !
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : A legutóbbi testületi ülésen kérdések vetődtek fel az óvodai
szeptember 1-jei induló létszámmal kapcsolatban. Elegendő lesz-e arra az óvodai létszám,
hogy a három csoportot finanszírozható lesz, vagy nem. A választóvonal 57 fő, Pircher
Milossal lesz 58 fő, tehát az 57 fő a vezető óvónő tájékoztatása, írásbeli kimutatása alapján
megállapíthatóan a jelenlegi állapot szerint biztosított. A jelenlegi létszám januárban még
kiegészül további 3 fővel.
A szeptemberi induló létszámmal, a két település közötti együttműködés az óvodafenntartás
tekintetében adott ilyen szempontból, a megállapodás elfogadásának nincs akadálya. A
lényeg, hogy június 30-ig mindenképpen dönteni kell, az lenne a jó, ha a mai napon
döntenének. Meglátják, hogy alakul a törzskönyvi nyilvántartásba vétele a társulásnak, a
megállapodás tervezet álláspontja szerint rendben van, a működése ugyanúgy lesz, mint
most, mert a társulási tanács a két képviselő-testületről fog szólni. A megállapodást
elfogadják, akkor az alapító okiratot is módosítani kell, mert az irányítási, fenntartói jogok
átkerülnek a társulási tanácshoz.
Az volt még a kérdés az elmúlt ülésen, hogy az óvodavezetőnek milyen kompetenciái vannak
a gyermek intézményben tartása ügyében? Értelmezték a törvényt, és a köznevelési törvény
egyértelműen azt mondja, hogy első fokon az óvodavezető dönt, és ha az óvodában maradást
a szülő kéri, akkor azt jóváhagyja, tudomásul veszi. A szülő kérését nem kell felülvizsgálnia,
hogy indokolt, vagy nem, ha az óvodavezető úgy ítéli meg, hogy a gyermek nem iskolaérett,
és elfogadja a szülő kezdeményezését, akkor ez minden további nélkül működhet a jelenlegi
törvény szabályai szerint.
KÉRDÉSEK
Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Az elmúlt ülésre kiosztott anyagban ki volt írva
a gyermekek születési ideje is, nézte, hogy 7 gyermek, akik 2011-ben születtek. Kérdése,
hogy 2 évesek lesznek ebben az évben. Következő évre tudja-e az óvoda vezetője a
létszámot? 2014 szeptemberétől kötelező lesz a 3 éves kortól való felvétel. Nem engedték el
az iskolába, akiket nem engedtek el, felvették azokat, akiket felvettek, a következő évben
belefér-e az óvoda területébe az a bejelentkező létszám, amit kötelezően fel kell venni?
Nehogy jövőre óvodát kelljen bővíteni, mert akkor azt valaki intézze el.
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Nem hiszi, hogy ilyen probléma
lenne.
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Nem nézte meg, hogy a következő évben mennyien lesznek, körülbelül ennyi lesz gyerek
létszám, mint most.
Addig még sok minden módosulhat, a következő évben az SNI-s gyermeket, a halmozottan
hátrányos gyermeket fel kell vennie. Az egyik gyermek novemberben tölti be a 2,5 évet, a
másik gyermek január 3-án, és ők is igénylik az óvodát.
Takács Zoltán alpolgármester
szeptemberétől?

Zalahaláp:

Ezért kérdi, hogy lesz-e elég hely 2014.

Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Biztos, hogy lesz elég hely.
Igaz Sándor települési képvisel : Kérdése, hogy olvasta az alapító okiratban a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladatot, van erre szakembere az
óvodában?
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Nincs szakemberük, de ha úgy van,
szakszolgálattal, külsős szakemberrel megoldják.
HOZZÁSZÓLÁSOK
Konkoly Norbert települési képvisel Sáska: Megalakul a társulási tanács, minden tagot
egy szavazat illet meg. A megállapodás 5.2 pontjában: „A megállapodásban meghatározott
döntéshez minősített többség szükséges. A minősített többséghez legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint a
felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.”
Jól értelmezi, akkor itt az van, hogy Haláp delegál 4 embert, Sáska 1 embert, ha Sáska azt
mondja valamire, hogy nem, akkor akit Sáska képviselne, nem éri el a másik település
lakosságának a felét. Ezek szerint ugyanígy működne, mint eddig.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Fő szabály, hogy minden tagnak egy-egy szavazata van.
Általában az ügyek 90 %-a egyszerű többséggel történik, az Sz.M.Sz. elfogadása, és kiemelt
az alapító okirat módosítása, egyéb kérdések tartoznak a minősített többségbe, mely nem
jellemző döntési helyzetek.
Konkoly Norbert települési képvisel Sáska: „A társulási tanács érvényes döntéséhez annyi
tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen levő tagok szavazatainak felét és az
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.” Igazából megint ugyanaz van,
hogyha Haláp igent mond, Sáska nem, akkor is ugyanúgy meg kell állapodniuk, mint eddig,
addig kell folytatniuk az ülést, míg meg nem tudnak egyezni.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Pontosan így van. Javasolja, hogy vegyék bele a megállapodásba
kiegészítő mondatként, hogy gyakorlatilag addig kell tárgyalni, míg nem születik érdemi
döntés. Konszenzusra kell jutni bármilyen kérdésben, hiszen a közös fenntartásnak az a
lényege, hogy közösen döntenek, és mindenkinek az az egy-egy szavazata van, ami minősített
döntést igénylő ügyekben számszakilag nem azonos, mert a lakosságszám eltérő, de
ugyanolyan súlyban, és ugyanolyan rangban van a társulásban, mint a másik partner.
A társulási tanács ülésen minden képviselőnek jelen kell lennie véleménye szerint, az értelmes
együttműködés, együtt gondolkodás jegyében.
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Szencz Lajosné települési képvisel Zalahaláp: Ez tökéletesen igaz, amit feszeget a
képviselő úr, hogy többségben vannak a halápiak, de ha a rendszer működik, és Haláp teszi
hozzá a több pénzt, akkor a másik település miért akarja megszabni, hogy mire akarja
fordítani? Nyilván lakosságszám arányosan nagyobb a település, biztos, hogy több lesz a
gyermek, az is tény, hogy Zalahalápnak a több gyerek után lényegesen többet kell beletenni.
Véleménye szerint eddig sem volt gond, rendkívüli dolognak kell lennie, amibe nem lehet
megegyezni. A másik, hogy igaz, hogy Sáskáról kevesebb gyermek jár, de
csoportfinanszírozás van, az az érdekük, hogy több gyerek legyen. Mert az a gyermekszám,
ami Sáskáról jön, az kell, különben vissza kell minősíteni, kevesebb lesz a csoportlétszám, és
3 dolgozóval kevesebb. A megállapodás elfogadható véleménye szerint.
Konkoly Norbert települési képvisel Sáska: Lehet, hogy félreértés történt, nem erre
gondolt, egyrészt Sáska nem tudja meghatározni, hogy mi legyen a végkifejlet, egyértelműen
mindenki azt mondaná, hogy nem, és ez fordítva is így van, eddig is így működött. Az, ahogy
le van írva, eddig is így volt, maradjon, ugyanezt szerette volna elmondani.
Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Véleménye szerint az üléseken meg lehet
mindent vitatni, sajnos csökken a létszám, bár ne csökkenne. Lenne 20 gyerek Sáskáról az
idén is, és jövőre is, azt meg lehet itt beszélni, hogy ez egy csoport, és Halápon csak 40
gyerek lenne, akkor három csoportot kellene fenntartaniuk. Sáskáról 20 gyerek ténylegesen
lenne, akkor meg tudják beszélni tisztességesen, és meg tudnak egyezni, hogy mennyi legyen
a hozzájárulás.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : A társulási együttműködés bizalmi alapon működik, és senki
nem törekszik arra, hogy a másikat kijátszva, annak rovására bármilyen döntést meghozzon.
Az eddigi gyakorlat sem ezt mutatja, voltak viták, ez természetes, így jutnak el a végső
döntésig, ezután is lesznek viták nyilvánvalóan, nem az a célja a vitatkozásnak, vagy az
együttműködésnek, hogy bárkinek a rovására menjen, és az együttműködési szándéknak
ilyen szempontból nincs semmiféle akadálya.
Kovács Nándor polgármester Sáska: Egyetért a jegyző úrral amit elmondott, eddig is így
működött, ebben a formában, továbbra is így lesz, akkor nem lesz gond. Létrejön a társulás,
lesz egy elnöke, ahogy értelmezte, leválik az önkormányzatokról, az állami normatívából
gazdálkodik a társulás, és amit a társulás dönt, azt kötelezően végre kell hajtania a két
önkormányzatnak, ez így tökéletes. Az is igaz, hogy különböző a lakosságszám, különböző
normatívával járulnak hozzá, úgy kell gazdálkodni, hogy a normatívából kijöjjenek, egyik
önkormányzatnak sincs akkora bevétele, hogy ezt ki tudja gazdálkodni. Az alpolgármester
úrnak is igaza van, egyre fogy a létszám, jövő évben 11 gyermek lesz talán Sáskáról, a
következő évben még kevesebb.
Nem felel meg ez a dolog, és kevés lesz a gyermek, akkor tovább utaztatják őket, de
hangsúlyozza, hogy nem ez a cél, szó sincs róla. A mostani létszám ha megadja, és
finanszírozza a pedagógus létszámot, akkor semmi gond. Nem finanszírozzák, és hozzá kell
adni, akkor változtatni kell, ez volt az álláspontja, és most is ezt tartja. Megnyugtatták abból
kifolyólag, hogy ennyi a létszám, és finanszírozni fogja, így elfogadja. Napló alapján lesz az
elszámolás, hiába írják le, hogy ennyien vannak, ha nem lesz annyi létszám, amennyi itt
szerepel, és pengeélen táncolnak, hogy meg kapják-e a normatívát, vagy nem, akkor ez azt
jelenti, hogy hozzá kell járulni, vagy ha lehívták, akkor vissza kell fizetni, ez tény. Azért kell
meggondolni, hogy mit csinálnak, mert anyagi vonzata van a jövőre nézve. Mindenki
felelősséggel nyilatkozzon, hogy igen, ez így van, és ezt vissza lehet keresni.
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Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Azt minden testületi tag tudja, hogy a 60 fő
gyermeknél 5 óvónőt finanszíroznak, ennyi normatívát adnak, a jogszabály ennyit ír elő
Kovács Nándor polgármester Sáska: A létszám határozza meg, hogy hány óvónőt
finanszíroznak. A bejáró gyermekek elég nagy számban voltak, és a bejárók után több
finanszírozást adnak, ez gyakorlatilag fedezte a költséget, és ezért nem kellett annyival
hozzájárulnia Sáskának. A bejáró gyermekek létszáma csökken, és helyben lévő gyermekek
lesznek, akkor már nem kapnak annyit, nyilvánvaló, hogy kevesebb a finanszírozás.
Lehívják a normatívát az államtól, és nincs annyi gyerek, akkor vissza kell fizetni, vagy nem
hívják le, hanem maguk finanszírozzák. Az a lényege az egésznek, hogy ez a létszám
megmaradjon, mert akkor finanszírozható államilag.
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : A jelenlegi létszám ez, jöhetnek is,
és mehetnek is, nem tudja biztosan megmondani, hogy jövőre mennyien lesznek. Ezt nem
tudhatja előre.
Szencz Lajosné települési képvisel Zalahaláp: Arról beszélnek, hogy később,
előreláthatólag 75 gyermek ha lesz az óvodában, annyi el fog férni, és a jelenlegi jogszabály
alapján három csoportos, az, hogy hány óvónő, és hány dajka, milyen lesz a költségvetés, azt
akkor kell majd megtárgyalniuk.
Igaz, hogy a társulási tanács sok mindenben dönt, de magát az óvoda költségvetését az
együttes ülésnek el kell fogadnia. Nem fogadják el, akkor bukott a mutatvány, az óvoda
nyitva tartását is a képviselő-testület felülbírálhatja. Nem tudja, hogy megkapják-e a
hatáskört, de a társulási tanács úgynevezett felügyeleti szerve mindig az önkormányzatok
együttes ülése.
Kérdése lenne, hogy a társulási tanácsnak hány tagja lesz? Ki- hány főt delegál?
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : A képviselő-testület által delegált személy , személyek , vagy
akár a teljes testület társulási tanács tag lesz, ha így döntenek. A társulási tanácsban
valamennyi tagnak egy-egy szavazata van. Az, hogy hány tagja lesz, döntés kérdése.
Szencz Lajosné települési képvisel Zalahaláp: Nem kell dönteni róla? Létrejön a társulási
tanács, az úgy tud elnököt választani, úgy tud működni, ha a társulási tanács tagok is meg
lesznek választva.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Akár most is dönthetnek, nincs létszám korlát. Ez egy új társulás,
jogi személyiségét a nyilvántartásba vételével fogja elnyerni, és felvetődhet az a kérdés, hogy
hány tagú legyen a társulás, ki legyen az elnöke. A társulás elnökét a társulási tanács alakuló
ülésén kell megválasztani , ami nem lehet előbb , mint a társulási megállapodás hatályba
lépése , vagyis június 30.napja után lehetséges. Addig hatályban van a jelenlegi megállapodás,
aminek elnöke a székhely település polgármestere, tehát a társulási tanács alakuló ülését ő
fogja összehívni. A delegálásokat most is meg lehet tenni , de a testületek külön –külön is
dönthetnek június 30. napjáig.
Kovács Nándor polgármester Sáska: Tisztáztak mindent, egyedül amit a képviselő asszony
említett, hogy hány tagot delegáljanak. A megállapodásban bent van, hogy létszámarányosan
kell megtenni a delegálást.
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Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Két polgármester is képviselheti, akár a képviselő-testületi tagok
is a szavazatok összeszámolásánál mindig csak egy-egy mandátum van, akárhány tagú a
társulási tanács.
Kovács Nándor polgármester Sáska: Javasolja, hogy fogadják el a megállapodást, és
később döntenek a delegálásról, ha így elfogadható.
Kéri a sáskai Képviselő-testületet, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a „ Kacagó „
Napközi Otthonos Óvoda közös fenntartására létrehozott Társulás társulási megállapodás
tervezetét az elhangzott kiegészítéssel fogadják el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következ :
56/2013./V.23./S.T.Ö.számú

Határozatot
Sáska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 87-95. § -ában foglalt rendelkezések alapján
felülvizsgált, a „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda
fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás tervezetét
megtárgyalta, és 2013.június 30.-ai hatálybalépéssel a
tervezetben
foglalt
tartalommal,
az
elhangzott
kiegészítéssel jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt , hogy a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásba vétele iránt a megállapodás aláírását
követően szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határid : 2013. június 30.
Felel s: Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Takács Zoltán alpolgármester
Zalahaláp: Kéri a zalahalápi Képviselő-testületet,
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a
„ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda közös
fenntartására
létrehozott Társulás társulási megállapodás tervezetét az elhangzott
kiegészítéssel fogadják el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
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Zalahaláp Község
Önkormányzat Képvisel -testülete 4 igen
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következ :
84/2013./V.23./Z.T.Ö.számú

szavazattal, 1

Határozatot
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 87-95. § -ában foglalt rendelkezések alapján
felülvizsgált, a „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda
fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás tervezetét
megtárgyalta, és 2013.június 30.-ai hatálybalépéssel a
tervezetben
foglalt
tartalommal,
az
elhangzott
kiegészítéssel jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt , hogy a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásba vétele iránt a megállapodás aláírását
követően szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határid : 2013. június 30.
Felel s: Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

2.) A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
El adó: Bed Lajos Sándor
Kovács Nándor
Polgármesterek
Írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.
Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Felkéri Dr. Gelencsér Ottó jegyző urat, hogy a
napirenddel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Az április 18-ai együttes ülésen elfogadott alapító okirat
módosítással kapcsolatos hiánypótlási felhívás is bele van az előterjesztett alapító okirat
módosításba dolgozva. A módosítás lényege az intézményfenntartó társulás létrejövetele, és
az irányítási jogok megváltozása, amit a módosító alapító okirat is tartalmaz.
Javasolja még a 14. pontot módosítani a következő szövegezéssel: „14. A költségvetési
szerv vezet jének kinevezési rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető , akit a
Társulási Tanács nevez ki nyilvános pályázati eljárás alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulás elnöke gyakorolja.”
Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása van, tegye meg !
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HOZZÁSZÓLÁSOK
Szencz Lajosné települési képvisel Zalahaláp: A költségvetést is úgy fogadták el, hogy a
konyha a zalahalápi polgármester irányításával működik, ezért a szakfeladat rend szerinti
tevékenységi felsorolásból az egyéb étkeztetést, és az egyéb vendéglátást ki kellene venni,
nem is kapcsolódik az óvodai feladatokhoz. Nem tudja, hogy az óvodai intézményi
étkeztetést, és a munkahelyi étkeztetést bent hagyják-e, vagy az is a konyhánál marad.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Az alapítástól kezdve bent volt ez a négy szakfeladat rend.
Szencz Lajosné települési képvisel Zalahaláp: Igen, mert míg nem volt saját főzőkonyha,
addig nem is innen vitték a szociális ellátottak részére az ebédet, és vendég étkeztetés sem
volt, mert a közétkeztetőtől hordták az ebédet, és 2008-ban indult el a konyha.
Az „építményüzemeltetés” szakfeladatot pontosítaná, javasolja beírni zárójelbe, hogy az
óvodai feladatellátást szolgáló épület részre vonatkozik, tehát a konyhai részre nem.
Igaz Sándor települési képvisel Zalahaláp: A képviselő asszony hozzászólásához annyit
tenne hozzá, hogy arról volt szó, hogy az önkormányzat külön szakfeladatra tegye, innentől
kezdve nem szerepelhet az alapító okiratban a konyha. Szolgáltatás vásárlás történik, és kész,
ennyi ami az étkezésre vonatkozik, magyarán az óvoda szolgáltatást vásárol a konyhától. Az
óvoda működtetése a most megalakított társulás feladata, ez a társulás fogja megvásárolni ezt
a szolgáltatást. Nem érti, miért kell a konyhával foglalkozni.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Ez most vetődött fel a képviselő asszony részéről, és még
egyszer mondja, hogy ezek a szakfeladatok az alapítástól bent vannak az alapító okiratban,
nem vizsgálta miért van bent, a Kincstár nem kifogásolta, vegyék ki, de az intézményi
étkeztetés szakfeladatot nem javasolja kivenni, mert az étkezési normatíva lehívásának
jogalapja.
Szencz Lajosné települési képvisel Zalahaláp: A munkahelyi étkeztetés különösebben
nincs, mert ugyanannyiért kapják a dolgozók az ebédet, mint a vendégek. Nincs
kedvezményes étkeztetés, az önkormányzati dolgozók tekintetében a konyha biztosítja ezt az
ellátást. Ehhez hozzá nyúlnak, még egyszer ne kelljen összeülni, és javasolja, hogy az óvodai
intézményi étkeztetést is vegyék ki, mert igaza van a képviselő úrnak, szolgáltatást vásárol az
óvoda.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : A munkahelyi étkeztetést, egyéb étkeztetést, egyéb vendéglátást
vegyék ki, de az óvodai intézményi étkeztetést nem venné ki. Ismételten elmondja , az óvodai
intézményi étkeztetés szakfeladatnak véleménye szerint van szerepe az állami normatíva
lehívásánál, az, hogy az étkező gyermekek utáni normatívát megkapják.
Igaz Sándor települési képvisel Zalahaláp: Ez szakfeladat ellátás, nem arról szól
véleménye szerint, hogy maga az intézmény rendezi, mert akkor igaz, ha az intézmény
csinálja. Maga ez a szakfeladat az önkormányzat feladata, akkor ez egy vásárolt szolgáltatás,
és nem az intézmény szakfeladata.
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Az óvodai intézményi étkeztetés szakfeladatnak véleménye
szerint van szerepe az állami normatíva lehívásánál, az, hogy az étkező gyermekek utáni
normatívát megkapják.
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Takács Lászlóné jegyz : Egyetért a jegyző úrral, az óvodai intézményi étkeztetést bent
hagyná az alapító okiratban.
Igaz Sándor települési képvisel Zalahaláp: Javasolja módosító indítványként, hogy akkor
a három szakfeladatot – munkahelyi étkeztetés, egyéb étkeztetés, egyéb vendéglátás – vegyék
ki az alapító okiratból.
Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása van, tegye meg !
Kérdés, több hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet, szavazzanak arra
vonatkozóan, hogy a„ Kacagó” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát
az elhangzott módosításokkal fogadják el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következ :
57/2013./V.23./S.T.Ö.számú

Határozatot
Sáska Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratának módosítását és
a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztett módosító
okiratban foglaltakon kívül az
alábbi
kiegészítéssel, módosítással elfogadja:
10.2) Szakfeladat rend szerinti tevékenysége:
Az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek:
562917
munkahelyi étkeztetés
562919
egyéb étkeztetés
562920
egyéb vendéglátás
Az alábbi szakfeladat a zárójelbe foglalt
résszel kiegészítésre kerül:
811000
építményüzemeltetés (az ingatlan
óvodai feladatellátást szolgáló részére)
Felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat
módosítás
törzskönyvi
átvezettetéséről
gondoskodjon, és figyelemmel arra , hogy a
jelen módosítás magában foglalja az előző
együttes
ülésen
elhangzott
módosítási
javaslatokat is , így egyidejűleg az alapító
okirat 2013. április 18.-ai módosítása iránt
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folyamatban lévő törzskönyvi nyilvántartási
bejegyzés iránti kérelmet visszavonja, és kéri
az eljárás megszüntetését.
Határid : 2013. május 30.
Felel s:

Kovács Nándor
polgármester
Takács Lászlóné
jegyz

Takács Zoltán alpolgármester
Zalahaláp: Kéri a zalahalápi Képviselő-testületet,
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a„ Kacagó” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratát az elhangzott módosításokkal fogadják el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Zalahaláp
Község Önkormányzat Képvisel -testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következ :
85/2013./V.23./Z.T.Ö.számú

5

igen

szavazattal,

Határozatot
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratának módosítását és
a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztett módosító
okiratban foglaltakon kívül az
alábbi
kiegészítéssel, módosítással elfogadja:
10.2) Szakfeladat rend szerinti tevékenysége:
Az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek:
562917
munkahelyi étkeztetés
562919
egyéb étkeztetés
562920
egyéb vendéglátás
Az alábbi szakfeladat a zárójelbe foglalt
résszel kiegészítésre kerül:
811000
építményüzemeltetés (az ingatlan
óvodai feladatellátást szolgáló részére)
Felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat
módosítás
törzskönyvi
átvezettetéséről
gondoskodjon, és figyelemmel arra , hogy a
jelen módosítás magában foglalja az előző
együttes
ülésen
elhangzott
módosítási
javaslatokat is , így egyidejűleg az alapító
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okirat 2013. április 18.-ai módosítása iránt
folyamatban lévő törzskönyvi nyilvántartási
bejegyzés iránti kérelmet visszavonja és kéri
az eljárás megszüntetését.
Határid : 2013. május 30.
Felel s: Bed Lajos Sándor
Polgármester
Dr. Gelencsér Ottó
Jegyz

Takács Zoltán alpolgármester Zalahaláp: Megköszöni a képviselő-testületek tagjainak a
részvételt, az ülést 19.35 perckor bezárta.
Bejelenti, hogy Zalahaláp képviselő-testülete nyilvános ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Takács Zoltán
Alpolgármester
Zalahaláp

Kovács Nándor
Polgármester
Sáska

Dr. Gelencsér Ottó
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyz

Takács Lászlóné
Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal jegyz

Hitelesít k:

Igaz Sándor
Települési képvisel
Zalahaláp

Illés Ferenc
Települési képvisel
Zalahaláp

Konkoly Norbert
Települési képvisel
Sáska
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