
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Ikt.szám: 705-3/2015.

Jegyzőkönyv 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott  nyilvános 
üléséről 15:00 órai kezdettel. 

Helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Köveskál, Petőfi Sándor utca  
5. szám alatti csoporthelyisége. 

Jelen vannak: 
Dr. Varró Gábor társulás elnöke    polgármester (Köveskál) 
Molnár Endre társulás alelnöke polgármester (Szentbékkálla) 
Keszler Gyula társulás tagja     polgármester (Mindszentkálla) 
Kovács Csaba Károly társulás tagja     polgármester (Balatonhenye) 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető:   köszönti  a  társulás  polgármestereit.  A  mai
délutánt  óvodahívogató napnak szánta,  mivel tudja, hogy temérdek munkájuk mellett,  úgy
sem jut  idejük az óvodát  meglátogatni.  Igyekeztek  a  nyár  folyamán  széppé varázsolni  az
óvodát,  ahogy  a  költségvetésbe  be  volt  tervezve,  megújult  a  padló,  illetve  szőnyeget  is
vásároltak. A régi barna lambériát gipszkartonnal beborították és egy mai divatos mesét, a
Bogyó és Babócát festették rá. Átadja a szót az Elnök Úrnak. 

Dr. Varró Gábor elnök:  köszönti  a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási tanács teljes
létszámban jelen van, így határozatképes az ülést megnyitja. 

Ismerteti a napirendet: 
1) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. évi költségvetés módosítása
2) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Alapító okiratának, valamint

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítása

3) Köveskál  Óvodában  gyermekétkeztetés  keretében  nyújtott  különleges  étrend
biztosítása 

4) Óvoda nyári zárva tartási idejére megállapodás gyermekek elhelyezéséről 
5) Köveskáli  Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői  beszámolója a

2014/2015. nevelési évről 
6) Köveskáli  Közös  Fenntartású  Napközi-otthonos  Óvoda  óvodavezetői  munkaterve

2015/2016. nevelési évre 

Kérdezi, hogy van-e kiegészítés, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja annak
elfogadását.
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Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

9/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2015.  augusztus  26-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

1) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. évi költségvetés módosítása
2) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Alapító okiratának, valamint

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítása

3) Köveskál  Óvodában  gyermekétkeztetés  keretében  nyújtott  különleges  étrend
biztosítása 

4) Óvoda nyári zárva tartási idejére megállapodás gyermekek elhelyezéséről 
5)  Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója a

2014/2015. nevelési évről
6)  Köveskáli  Közös  Fenntartású  Napközi-otthonos  Óvoda  óvodavezetői  munkaterve

2015/2016. nevelési évre 

1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. évi költségvetés módosítása

Dr. Varró Gábor elnök:   a társulás tagjai kézhez kapták az előterjesztést. Kérdezi, hogy az
1.700.000 Ft azt jelenti, hogy annyival kevesebb az állami támogatás? 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:  nem,  mivel  a  beszámoló  februárban  van  a
beszámolóban kijött egy összeg, ami pénzmaradványként volt kimutatható. Ezt félévkor kell
teljes összegében kikönyvelni a könyvelésbe, ami azt jelenti, hogy ez egy bevétel az óvodának
és ezzel csökken az átadandó pénzeszköz az önkormányzatoknak. A költségvetés elfogadása
előbb  történik,  mint  a  beszámoló  leadása  és  a  beszámolóban  alakul  ki  a  végleges
pénzmaradvány és ezt félévkor kell kikönyvelni és ezt követően módosítani. A beszámolóban
2.489.000 Ft volt,  abból a beruházás előirányzata lett megemelve 235.000 Ft-tal,  500.000  
Ft-tal a dologi kiadások és így az irányított szervi támogatás 1.754.000 Ft-tal csökken. Ez az
elszámolás  mellékletében  látható,  hogy  melyik  önkormányzatnak  mennyivel  okozott
csökkenést. 

Kovács Csaba Károly  tag:  kérdezi, hogy az irányított szervek támogatását melyik melléklet
tartalmazza? 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző: a  7.  mellékletben  szerepel.  Köveskál  esetében
3.400.000 Ft helyett 2.477.000 Ft, Szentbékkálla és Balatonhenye esetében mivel ugyanannyi
a gyermeklétszáma 1.076.000 Ft körül volt és az lecsökkent 825.000 Ft. Ez az elszámolás
gyermekszám arányban történik. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a költségvetésben 15 gyermek került betervezésre,
viszont  most  17  lesz  a  gyermekek  száma,  mert  az  a  család,  akik  Zánkán  építkeztek
valószínűleg még október 1. napjáig még ebbe az óvodába hozzák a gyermekeket. 

Dr. Varró Gábor elnök:   ha nincs több kérdés, javasolja elfogadni a költségvetés módosítását.
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Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

10/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a 
2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a 
gazdálkodásáról szóló 2015. évi költségvetés módosításáról.
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. évi költségvetés bevételi
főösszegét 15.931.000 forintban kiadási főösszegét 15.931.000 forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi kiadások 75.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 0 Ft
g )felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások                                             15.856.000 Ft

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 15.931.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 0 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 0 Ft

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  18.795.000 forintban,  kiadási  főösszegét  18.795.000 forintban állapítja
meg.  

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások 10.668.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.909.000 Ft
c) dologi kiadások 5.058.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
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e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 235.000 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

VII.  A  bevételi  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Társulási  Tanács  a
következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 450.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 18.420.000 Ft

VIII. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet;
c) a 2015.évi összevont előirányzat felhasználási tervet a 3. melléklet 
tartalmazza.

IX. Az Óvoda tekintetében
a)  a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 5. melléklet;
c) a kiadások részletezését a 6. melléklet
d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 7. melléklet 

tartalmazza.

2.) Köveskáli  Közös  Fenntartású  Napközi-otthonos  Óvoda  Alapító  okiratának,
valamint  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítása

Dr. Varró Gábor elnök:    ezen napirend vonatkozásában is megkapták a társulás tagjai az
előterjesztést. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szervezeti és működési szabályzat
módosítása   kormányzati  funkció  kódok  változása  okán  szükséges,   másrészt  az  alapító
okiratokra készült kötelezően használandó minta és így ez alapján kell elkészíteni. 

Dr. Varró Gábor elnök:   javasolja az alapító okirat módosításának elfogadását. 

         
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

11/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata
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Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos  Óvoda  Alapító  okiratának  módosításával  az  előterjesztésben  foglaltak
szerint egyetért.
Az Alapító Okirat módosítását és annak egységes szerkezetét a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
A  Társulási  Tanács  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  részére  az  Alapító
Okiratot küldje meg. 

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: augusztus 30.

Dr.  Varró  Gábor  elnök:  javasolja  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  módosításának
elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

12/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával és annak egységes szerkezetével az előterjesztésben foglaltak
szerint egyetért.
A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítása  és  egységes  szerkezete  a  Társulás
döntésének napjával válik hatályossá.

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: augusztus 30.

3.) Köveskál  Óvodában  gyermekétkeztetés  keretében  nyújtott  különleges  étrend
biztosítása 

Dr. Varró Gábor elnök:  mindenki megkapta az előterjesztést, egy gyermek részére más étrend
szükséges, betegsége, illetve ételallergiája okán. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:  ezt az ellátást kötelezően biztosítani kell. 

Dr. Varró Gábor elnök:  kérdezi, hogy ebben a témakörben is kell határozatot hozni? 

Dr.  Szabó Tímea  jegyző:   erről  is  szavazni  kell,  mivel  szerződéskötés  szükséges,  bár  az
óvodavezető köti a szerződést, de mint fenntartóknak dönteni kell. 

Kovács  Csaba Károly tag:  kérdezi,  hogy van az,  hogy Tapolcáról  tudják szállítani  ezt  az
ebédet és ők olyan ajánlatot tettek, hogy 65.000 Ft + ÁFA a szállítás. Viszont van egy ajánlat
Köveskál-Mindszentkálla-Köveskál szállítással bruttó 900 Ft/nap összegben. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:   Kővágóörsről  is kért árajánlatot attól a cégtől,
akik szállítják az óvodába az ételt. 
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Dr.  Varró  Gábor  elnök:  Mindszentkállára  hozza  ki  Tapolca  az  ételt  és  onnan  kellene
Köveskálra eljuttatni és azt a tapolcai vállalkozás vállalta volna 65.000 Ft-ért, aki pedig hozza
az  egyéb  étkezést  az  óvodába  az  tesz  egy  kört  és  felveszi  ezt  egy  ebédet  és  elhozza
Köveskálra, ami havonta 20.000 Ft. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető:   annyit  még el  kíván mondani,  hogy beszélt  a
Mindszentkállai  Idősek Otthona vezetőjével,  hogy odaszállítják  majd ezt az egy ételt,  aki
közölte,  hogy  részéről  ennek  semmi  akadálya  nincsen.  Beszerzésre  kerültek  az   ehhez
szükséges ételhordók, melyet még el kell majd juttatni Mindszentkállára. Ez az egy járható út,
már korábban beíratták a kislányt az intézménybe 2,5 éves korában, de  csak szeptember 1-től
fog járni az óvodába. 

Dr. Varró Gábor elnök:   ha saját falugondnoki busszal oldják meg a szállítást, akkor sem
olcsóbb és elmegy  a fél  napja a falugondnoknak. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:    ehhez tudni kell,  hogy ilyen esetekben diétás
szakácsnak kell lenni, vagy a szakács mellett dietetikusnak kell dolgoznia ahhoz, hogy ilyen
típusú  ételt  előállíthasson.  A  környéken  senkinek  nincsen  ilyen  képesítése,  csak  egyedül
Zánkán a szakács most szerzi meg ezt a képesítést, de egy ételért nem szívesen szerződnek. 

Dr. Varró Gábor elnök:   kérdezi, hogy mikor kerül felvételre az új dadus? 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:   tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  az óvoda egyik
dadusa babát  vár.  Kiírásra került  egy pályázat,  július  31.  napja volt  a beadási  határidő,  5
pályázó volt, egy nemesgulácsi, három tapolcai és egy köveskáli. Nyilván a köveskáli pályázó
pályázatát fogadta el azzal az indokkal, hogy nemcsak azért mert személyesen is ismeri és
igen kedves lelkületű hölgyről van szó, akinek személyisége megfelel az intézmény számára,
hanem azért is, mert reggel az óvoda dolgozói kísérik a gyerekeket mindkettő irányból, az
egyik dadus kezd 7 órakor és megy Balatonhenyébe, a másik a dadus szintén 7 órakor kezd, ő
pedig megy Szentbékkállára. Nyilván, aki Tapolcáról jön nem ér be 7 órára Köveskálra és
nem megoldható a gyermekek szállítása, illetve kísérete. 

Dr.  Varró Gábor elnök:    amennyiben  nincsen több kérdés,  javasolja,  hogy a  különleges
étrend biztosítását fogadja el a társulás. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

13/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos  Óvodában  a  gyermekétkeztetés  keretében  nyújtott  különleges  étrend
biztosításához hozzájárul. 

Felhatalmazza az óvodavezetőt, hogy 

a) a Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft-vel (8300 Tapolca, Stadion u. 16.) 1 fő
részére a tej és tojásmentes étkeztetés biztosítására bruttó 640 Ft/nap áron; valamint 

b) a Káli-Gast Kft-vel (8254 Kővágóörs, Jókai u. 48.) az étel szállítására bruttó 972,8 Ft / nap
áron

a szerződést megkösse. 
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Felelős: óvodavezető

Határidő: 2015. szeptember 1. 

4.) Óvoda nyári zárva tartási idejére megállapodás gyermekek elhelyezéséről 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető:   az  óvoda  nyári  zárva  tartási  ideje  alatt  meg
szoktak állapodni a környékbeli óvodákkal, hogy amennyiben a köveskáli óvoda zárva tart,
akkor a szülők a kővágóörsi, vagy a révfülöpi óvodába vihetik a gyermekeket. Amennyiben
ők  vannak  zárva,  akkor  pedig  a  köveskáli  óvodába  küldhetik  a  gyermekeket,  ez  már  a
gyakorlatban működik és erről szükséges egy megállapodás megkötése. Kérdésként merült fel
a gyermekvédelmi kedvezmény igénybevétele, de a Jegyző Nő utána nézett és van lehetőség a
támogatás igénybevételére. 

Keszler Gyula tag:   kérdezi, hogy a megállapodás a jövő évre vonatkozik, vagy már az idei
évre is. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: ez  már  az  idei  évre,  illetve  a  jövő  évre  is
vonatkozik, csak eddig erről nem volt hivatalos megállapodás. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   a zárva tartások idején már a gyakorlatban ez így működött, csak
nem volt róla megállapodás. Pont a kedvezmény igénybevételének kérdése vetette fel, hogy
legyen róla dokumentum. 

Dr. Varró Gábor elnök:  kérdezi, hogy a megállapodás 2016. évre is szól? 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:   ha megállapítják a jövő évi zárva tartást, akkor 
új megállapodás kerül aláírásra. 

Dr. Varró Gábor elnök:   javasolja az óvodák közötti megállapodások jóváhagyását a nyári
zárva  tartás  idejére  igény  esetén  a  gyermekek  elhelyezéséről.  Először  a  köveskáli  és
kővágóörsi óvoda közötti megállapodás elfogadását javasolja. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

14/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a 2014/2015. nevelési évben a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda között létrejött megállapo-
dást elfogadja, mely alapján az óvoda nyári zárva tartásának idejére, igény esetén a gyermekek
elhelyezését az óvoda biztosítja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulás Elnöke
Határidő. azonnal
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Dr. Varró Gábor elnök:    javasolja a révfülöpi és a köveskáli óvoda közötti megállapodás
jóváhagyását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

15/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a 2014/2015. nevelési évben a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda és a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda között létrejött
megállapodást elfogadja, mely alapján az óvoda nyári zárva tartásának idejére, igény esetén a
gyermekek elhelyezését az óvoda biztosítja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulás Elnöke

5.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója
a 2014/2015. nevelési évről 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:   az idén már kiadták az önértékelési kézikönyvet
és részt vettek a kolléganőjével egy szakmai napon a tavasszal és ott tudták meg a szakértő
kollégáktól, hogy a 2014/2015. óvodavezetői beszámolót ennek a kézikönyvnek a tartalmának
megfelelően kell elkészíteni,  továbbá a 2015/2016.  évi munkatervet is. Mindenki számára
igen  komoly  feladat  és  tudni  lehet,  hogy  várhatóak  ellenőrzések,  ahol  ezeket  a
dokumentumokat az intézményeknél vizsgálni fogják. 

Dr. Varró Gábor elnök:  javasolja a beszámoló elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

16/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa   a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 

6.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkaterve
2015/2016. nevelési évre 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:   a munkaterv esetében nagyban megnehezítette a
munkát, hogy minden egyes vázlatpontnál be kellett  írni, hogy az melyik dokumentumban
található. A pedagógia program, a szervezeti és működési szabályzat és a házirend egymásra
épülnek. Azért is volt ez nagy feladat, mivel a kismama dadus júliusban már nem dolgozott és
a  táppénzre  vételét  követően  került   csak  kiírásra  a  pályázat.  Így egy dajkával  kevesebb
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létszámmal  működött  az  óvoda  egész  nyáron,  egymás  segítésével,  helyettesítésével,  mely
ebben az óvodában  természetes. 

Dr. Varró Gábor elnök:   javasolja a munkaterv elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

17/2015. (VIII. 26.) KTOT  számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa   a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkatervet a 2015/2016. nevelési évre elfogadja. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető:     köszöni  szépen,  hogy a  Polgármester  Urak
elfogadták  a  meghívást  és  javasolja,  hogy  a  jövőben,  amennyiben  lehetséges,  az  óvoda
épületében kerüljön megtartásra a társulás nyári végi ülése.

Dr. Varró Gábor elnök:  megköszöni a részvételt és a társulás ülését 15:35 órakor bezárja. 

K.m.f. 

Dr. Varró Gábor Molnár Endre
       elnök                     alelnök
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