
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Ikt.szám:  628-2/2016/K.

Jegyzőkönyv 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2016. március 11-én tartott  nyilvános üléséről 
08:30 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Kultúrház (Köveskál, Henyei u. 4.)

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

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Tímea  jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző 
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Dr. Varró Gábor elnök:  köszönti  a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási tanács tagjai
közül 3 fő jelen van, így a társulási tanács határozatképes, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy
Balatonhenye polgármestere  jelezte távolmaradását. 

Ismerteti a napirendet: 

1.) Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjának meghatározása és a 9/2013. 
(VIII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása

Javasolja a napirend elfogadását.
 
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

6/2016. (III. 11.) KTOT  számú határozata

a 2016. március 11-i ülés napirendjének elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2016.  március 11-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint jóváhagyja: 

1.) Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjának meghatározása és a 9/2013. 
(VIII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása

Dr. Varró Gábor elnök:  az étkezést biztosító szolgáltató 2016. április 1-től áremelkedést kíván
érvényesíteni. Mindenki tudomással bír arról, hogy volt egy probléma a szolgáltatónál történt
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ellenőrzés  kapcsán.  A szülőknek  észrevétele  volt  ezzel  kapcsolatban,  akikkel  több  ízben
összeültek és az utolsó megbeszélés alkalmával az óvodában a szülők egyhangúlag,  illetve a
beadványt  aláíró  szülők  is  nyilatkoztak,  hogy  elfogadják  a  társulás  vizsgálatának  az
eredményét  megnyugodtak  azzal,  hogy  figyeljük  a  szolgáltatót  és  amennyiben  bármilyen
probléma van, akkor ne évek múltán legyen felvetve, hanem ha valaki valamit tapasztal, azt
azonnal  jelezze.  Kérdezi,  hogy  a  szolgáltató  áremelésével  kapcsolatosan  van-e  kérdés,
észrevétel, javaslat.

Molnár Endre társulás alelnöke: annyi kiegészítést  tenne, hogy lettek beszerezve alternatív
árajánlatok  és  egyértelműen  ennek  a  szolgáltatónak  az  ajánlata  tartalmilag  és  árban  is  a
kedvezőbb, a szállítás megoldása okán más szolgáltatók ajánlata jóval magasabb volt, amely
jelentős díjemelkedéshez vezetne. 

Dr. Varró Gábor elnök: az óvodavezető hat árajánlatot kért be, egy nem is válaszolt, ketten
elutasították, a másik három közül kettő nem vállalt szállítást és közel ugyanennyi árajánlatot
adott szállítás nélkül, egy volt teljesen komplett ajánlat, mely szerint több mint a kétszeresébe
került volna az étkezés. 

Kötéljártóné  Kálmán Katalin  óvodavezető: ez az ajánlat  tevő csak napi  egyszeri  szállítást
vállalt. 

Dr. Varró Gábor elnök:  így van, délben kiszállította volna a másnapra járó reggelit. 

Molnár  Endre  társulás  alelnöke: véleménye  szerint  a  döntés  megalapozottságához
mindenképpen szükségesek ezen információk. 

Dr. Varró Gábor elnök:  javasolja az étkezési térítési díj elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

7/2016. (III. 11.) KTOT  számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Káli-Gast  Kft  szolgáltató  által
érvényesíteni kívánt étkezési térítési díjat elfogadja, a vállalkozói szerződés módosításával az
előterjesztés szerint egyetért. 

A  Társulási  Tanács  felhatalmazza  az  Óvoda  vezetőjét,  hogy  a  vállalkozási  szerződés
módosítását aláírja. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2016. március 30.

Dr.  Varró  Gábor  elnök:  kérdezi,  hogy a  rendelet  véleményezésével  kapcsolatosan  van-e
kiegészítés, észrevétel, javaslat?  Megállapítja, hogy  nincsen, ezért  javasolja, hogy aki az
óvodában  nyújtott  étkeztetés  térítési  díjáról  szóló  rendelet  módosításával  egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

8/2016. (III. 11.) KTOT  számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskál Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az óvodában nyújtott  étkeztetés térítési  díjáról szóló önkormányzati
rendelet  módosításával  egyetért  és  kéri  a  Társult  települések  Önkormányzatait,  hogy  a
rendelet módosítását tárgyalják meg és véleményezzék. 
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2016. március 30.

Dr. Varró Gábor elnök: megköszöni a részvételt és a társulás ülését 08:40 órakor bezárja. 

K.m.f. 

Dr. Varró Gábor             Molnár Endre
társulás  elnöke             társulás alelnöke
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