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Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

841-10/2014. iktatószám 

10. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 11-én (csütörtökön) 

délután 14,30 órakor megtartott rendes nyilvános   a l a k u l ó   üléséről 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János, Fenyődi Attila Béla, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, 

Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó tanácstagok 
 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Csordás László, Gurzóné Földi Erzsébet, Köleséri János, Nagy István 

tanácstagok 
 

Távol maradt: Harmati Gyula, Czakó László tanácstagok  
 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető, Erdei Sándor  

pénzügyi ügyintéző 
 

Földesi Györgyné korelnök: Köszöntötte a megjelent Társulási Tanács tagjait valamint Dr. 

Nagy Éva jegyzőt, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt, Erdei Sándor pénzügyi 

ügyintézőt. 
 

Megállapította, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mivel 12 fő Társulási 

Tanácstagból 10 fő tag jelen van. Távol maradt 2 tag. 
  
Ezzel a társulási tanácsi ülést megnyitotta.  
 

Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:   
 

Napirendi pontok: 

 

1./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa szervezetének megalakítása, elnök, alelnök és a Pénzügyi 

Bizottsági tagok megválasztása 

 Előadó: Földesi Györgyné korelnök 

 

2./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodása 1. melléklete módosítása 

 Előadó: elnök 

 

3./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása elfogadása 

 Előadó: elnök 
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4./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója megtárgyalása  

 Előadó: elnök 

 

5./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2015. évi költségvetés előzetes koncepció elveinek megtárgyalása 

 Előadó: elnök 

 

6./ A 2014/2015 és 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodapedagógus létszám 

megtárgyalása 

 Előadó: elnök 

 

7./ Egyebek 

 

 

Földesi Györgyné korelnök: Megkérdezte a Társulási Tanács tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan.  
 

Mivel hozzászólás nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását. 

Kérte a Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pontokat elfogadja.  
 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendi pontokat elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa szervezetének megalakítása, elnök, 

alelnök és a Pénzügyi Bizottsági tagok megválasztása 

 

Földesi Györgyné korelnök: Bucsa és Kertészsziget Községek Képviselő-testületei delegálták a 

testületek valamennyi tagját a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulásába.  

A Társulási Tanács szervezetének megalakításához a következő javaslatot tette: 

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 

Társulási Tanácsa elnökéül: Kláricz Jánost, Bucsa Község Önkormányzat polgármesterét 

javasolta. A Társulási Tanács Alelnökéül: Fenyődi Attila Bélát javasolta, Bucsa Község 

Önkormányzat alpolgármesterét. 

A Pénzügyi Bizottság elnökéül Földesi Györgynét javasolta megválasztani. 

A Pénzügyi Bizottság tagjai közé:  

2./ Faluházi Sándort,  

3./ Mogyorósi Anikót, 

4./ Nagy Istvánt, 

5./ Köleséri Jánost,  

6./ Czakó Lászlót javasolta megválasztani. 

 

Kérte a Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság szervezete 

kialakítását az elhangzottak alapján szíveskedjenek elfogadni.  

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 
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Kérte a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsa tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Társulási Tanács szervezetének megalakítását: elnökéül: Kláricz Jánost, a Bucsa Község 

Önkormányzat polgármesterét javasolta. Alelnökének: Fenyődi Attila Bélát javasolta, a 

Pénzügyi Bizottság elnökéül: Földesi Györgynét, a Pénzügyi Bizottság tagjai közé: Faluházi 

Sándort, Mogyorósi Anikót, Nagy Istvánt, Köleséri Jánost, Czakó Lászlót javasolta 

megválasztani. 

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

16/2014.(XII.11.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács határozata 

 Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa szervezetének megalakítása, elnök, 

alelnök és a Pénzügyi Bizottsági tagok megválasztása 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsa: 

Elnökéül: Kláricz Jánost 

Alelnökéül: Fenyődi Attila Bélát megválasztja. 

A Pénzügyi Bizottság elnökéül: Földesi Györgynét megválasztja. 

A Pénzügyi Bizottság tagjai közé:  

Faluházi Sándort,  

Mogyorósi Anikót 

Nagy Istvánt, 

Köleséri Jánost, 

Czakó Lászlót megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Földesi Györgyné korelnök 

 

 

2. napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 1. melléklete módosítása  

 

Kláricz János elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodása 1. melléklete módosítását.  

Ez a módosítás a személyi változásokból következik, technikai jellegű, egyéb változásokat 

nem javasol. 

Megkérdezte a Társulási Tanács tagjait, van-e kérdésük, hozzászólásuk?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodása 1. melléklete módosítását.   

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 
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17/2014.(XII.11.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács határozata 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodás 1. melléklete módosítása 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsa a Köznevelési Intézmény közös fenntartására megkötött 

Társulási Megállapodás 1. mellékletét az e határozathoz csatolt melléklet szerint jóváhagyja.  

Felelős: Kláricz János elnök 

Határidő: azonnal 

  Társulási Megállapodás 

Köznevelési Intézmény közös fenntartására 

1. melléklete módosítása 

 

„1. melléklet 

A TÁRSULÁSI TANÁCS TAGJAI, ELNÖKE, ALELNÖKE  

PÉNZÜGYI BIZOTTÁGA 

 

1. Kláricz János    elnök 

2. Fenyődi Attila Béla alelnök 

3. Földesi Györgyné 

4. Faluházi Sándor Attila 

5. Harmati Gyula 

6. Juhász Sándor 

7. Mogyorósi Anikó 

8. Csordás László 

9. Gurzóné Földi Erzsébet 

10. Czakó László 

11. Nagy István 

12. Köleséri János  

 

Pénzügyi Bizottság tagjai 

Földesi Györgyné  elnök 

Faluházi Sándor 

Mogyorósi Anikó 

Nagy István 

Köleséri János 

Czakó László 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása elfogadása 

  

Kláricz János elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását. Az Alapító Okirat módosítása azért válik 

szükségessé, mert az Alapító Okirat telephelyként tartalmazza a bucsai tagintézményt is, ami 

egyben székhely és így az éves statisztikai jelentés alkalmával a rögzítés során eltérés 

mutatkozott a rögzített és a valós adatok között. A telephely megszüntetése szükségszerűvé 

vált. 

Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek. 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Az Alapító Okirat módosítása egy életszerű probléma következménye, 

mint ahogy az előterjesztésben is olvashatták. Az intézményvezető asszony a statisztikai 

jelentés során azt a problémát tapasztalta, hogy nem egyeznek az adatok, ha székhelyként is, 

és tagintézményként is szerepel a bucsai óvoda. Ilyen szemszögből kell most a módosítást 

végrehajtani. Más módosítás nem szükséges, a kincstárnál átfutott Alapító Okiratról van szó, 

igaz hogy most is be kell küldeni a kincstárhoz és új törzskönyvi kivonatot fognak kiállítani, a 

módosítás nem eredményez nagy változást, csak a statisztika lesz egyértelmű. 

 

Kláricz János elnök: Az Alapító Okirat módosításával helyére kerül minden, kérdezi, hogy 

van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa 

Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

  

18/2014.(XII.11.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács határozata 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása elfogadása 

A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsa a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

1./ Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „4.1. Tagintézmények elnevezése:  

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészszigeti Tagintézménye, Kertészsziget, 

Béke u. 2. sz.” 

2./ Az Alapító Okirat 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„4.2. A.Telephelye: 

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészszigeti Tagintézménye, Kertészsziget, 

Béke u. 2. (hrsz:114.) 

B. Feladat ellátási helyei: 

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészszigeti Tagintézménye, Kertészsziget, 

Béke u. 2. (hrsz:114.) 

- Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsa székhely, Bucsa Kossuth tér 9.  

(hrsz: 303, 307)” 

Hatályba lépés: Jelen okirat 2014. december 11. napján lép hatályba. 

Felelős: Kláricz János elnök 

Határidő: 2014. december 11. 

 

  

4. napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi 

beszámolója megtárgyalása 

 

Kláricz János elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója megtárgyalását. 
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Átadta a szót Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A 2014. évi háromnegyedéves pénzügyi beszámolót 

elkészítette, bár folyamatába most, 2014. novemberében kapcsolódott be, több mint 10 

hónapos csúszással.  

A társulás működési célú pénzeszközként átveszi az önkormányzattól az állami támogatást, a 

társulás pedig intézmény finanszírozásként átadja az óvodának. Az óvoda ebből fizeti az 

óvodapedagógusokat, és egyéb kiadásokat. A kiadások és bevételek egyensúlya a társulásnál 

jelentkezik, mivel intézményfinanszírozásról van szó. 

Ha van kérdés, szívesen válaszol.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A képviselők akkor láttak volna tiszta képet, ha a két oldal 

egyensúlyban van, ebből a táblázatból nem igazán érezhető, hogyan viszonyul egymáshoz a 

kiadás és a bevétel. Ha az önkormányzat költségvetését is mélyrehatóan ismernék, akkor 

lenne jobban látható. Megkérdezte, hogy összhangban van-e a költségvetés? 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Mindenképpen, hiszen év elején el lett fogadva az 

1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelettel az önkormányzat költségvetése, év közben 

előirányzat módosítás történt, a kiadás és a bevételi oldal egységesen lett emelve. 

 

Kláricz János polgármester: A legfontosabb az utolsó oszlop, ami információt ad arról, hogy 

az intézmény megfelelően működik, a teljesítés arányos. 

 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi 

Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolóját.  

  

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

19/2014.(XII.11.)  Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács határozata 

 Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

megtárgyalása 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa az Intézményfenntartó Társulás 2014. évi háromnegyed-éves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

Felelős:  Kláricz János elnök 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

 

5. napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetés előzetes koncepció elveinek 

megtárgyalása 
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Kláricz János elnök: Előterjesztette a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi 

Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetése előzetes koncepció 

elveinek megtárgyalását. 

 

A költségvetési adatok várhatóan 2015. január 5-én lesznek elfogadva, akkor tudnak 

elkezdeni dolgozni. Az óvoda esetében azt látják, hogy egy óvodapedagógusi álláshely 

feltöltése látszik szükségesnek erre a nevelési évre, viszont a következő nevelési évre, a 

szeptemberben kezdődőre már nem. 

A nevelési év mindig el van tolódva négy hónappal a gazdasági évhez képest.  

A normatívával azonban el kell számolni. Ha nem tölti fel az önkormányzat az álláshelyet, 

akkor a normatívát vissza kell fizetni.  

Javasolja, hogy fogadják el az óvodapedagógusi álláshely feltöltését. 

A lehetőségeket kihasználva próbálná az önkormányzat csökkenteni az óvoda felé a 

hozzájárulását, mivel az óvodapedagógusok esetében az önkormányzat komolyabb összeget 

fizet, mert sajnálatos módon kevés a pénz, a rendszer nem finanszírozza le teljesen a 

működtetés költségeit. A mostani információk szerint nem lesz változás az állami 

támogatások összegében. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A koncepció tervezéskor figyelembe vehetik azt, hogy van 

olyan állami támogatás, mint az óvodapedagógusok támogatása, ami 162.000 Ft, van olyan, 

hogy az óvodapedagógus munkáját segítő személyzet támogatása, ami 118.000 Ft, plusz 

járulékra, ha 1.632.000 Ft/fő éves szinten tervezik. Van még egy átlagbér alapú kiegészítés, 

ami az utolsó negyedévre tehető bevételként. 

Az idei évi költségvetési javaslat már benyújtásra került, de csak később lesz elfogadva. Csak 

azokkal a számokkal tudnak dolgozni, amelyeket most ismernek. Még az utolsó napokban is 

szokott változás lenni. A mutatószám felmérés alapján az óvodavezetővel elkészítettek egy 

számítást, ami azt mutatja, hogy egy jelentkező óvodapedagógus létszámot fel kellene tölteni.    

  

Kláricz János polgármester: Ez a státusz közalkalmazotti státusz, ami csak határozatlan idejű 

lehet. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az óvoda működtetését meghatározó adatokkal kapcsolatosan 

kérdezett. A szövegben nem egyértelmű, hogy mit jelent a havi 35.000 Ft.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A havi 35.000 Ft kiegészítő támogatást jelent, az átlagbér 

alapú finanszírozásra még az év utolsó negyedében kiegészítést lehet igénybe venni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A 2014/2015-ös nevelési évre megoldott a létszám, az már 

egyértelmű. De a 2015/2016-os tanévre már csak 6 fő óvónőt feltételez a kimutatás, 

mindenképpen meghatározott időre fogadná el azt, hogy új óvónőt alkalmazzanak. Mi lesz 

attól az időszaktól már nem tudják alkalmazni az óvónőt? 

 

Kláricz János elnök: A beiratkozáskor és augusztus hónapban óvodakezdéskor fogják látni a 

pontos létszámot, és akkor tudnak dönteni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A csoportlétszámot már most látják. Nagyon nem fog 

megváltozni. 

 

Kláricz János elnök: Nagy mozgás szokott lenni. Sajnos volt már rá példa, hogy a 

megnövekedett gyereklétszám miatt csoportot kellett bontani, illetve ennek ellenkezője is 

előfordult már. 
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Földesi Györgnyé képviselő: Mi fog történni, ha nem tudják jövő év szeptemberben 

foglalkoztatni az új létszámot. Látja, hogy optimistán gondolkodnak.  

Megkérdezte, hogy ha 13 fővel lehet egy csoport, 20 fő az átlaglétszám, de innen felfelé 

meddig lehet elmenni. Milyen maximális létszámmal működhet egy csoport, mikor kell 

csoportot bontani. Lehet 25 vagy 28 fős egy csoport? 

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Egy csoport létszáma maximálisan 25 fő, erre a 

létszámra a fenntartó még rátehet 20%-ot, viszont a vezető feladata az, hogy biztosítson 

minden gyereknek a csoportszobában 2 négyzetmétert. A csoportszoba nagysága is 

meghatározó, hiszen ellenőrzik, a gyerekek egészsége a legfontosabb. 

Fontos, hogy 2015. szeptember hónaptól kötelező lesz hároméves kortól az óvodáztatás, 

minden három éves gyereket fel kell venni. Illetve ha évközben valaki ideköltözik, azt is 

kötelesek felvenni. Ha egy 30 fős csoport így átlépi a létszámot és a helyet nem tudják 

biztosítani, év közben nagyon nehéz csoportot bontani. Év elején kell a fenntartónak 

meghatároznia, hogy hány csoportot indít, és milyen létszámmal. 

Szigorú szabályok szerint kell meghatározni mindent. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Természetesen elfogadja a magyarázatot, egyet is ért, de 

gazdasági szempontból is vizsgálni érdemes a témát, hiszen létszámot úgy lehet emelni, ha 

annak a finanszírozása is megoldott.  

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: A javasolt létszámemelést megvizsgálták, 

szükségesnek tartják, és a nevelési év végével, a következő év kezdete előtt újra megbeszélik 

az óvónő foglalkoztatását, és ha úgy látják, hogy nincs elég gyereklétszám, akkor meg fogják 

szüntetni a munkaviszonyt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy milyen megfontolás alapján jött létre a 

társulás? 

 

Kláricz János polgármester: Már volt egy intézményfenntartó társulás az iskola tekintetében, 

és úgy látták helyes döntésnek, ha megtartják ezt a társulást az óvoda további 

működtetésében. 

Egyik legfontosabb oka az volt, hogy külön önállóan az intézmények, de főként Kertészsziget 

nem tudott volna működni. A társulási törvény is módosult, és hosszú távon előremutató 

döntésnek bizonyult. A társulási törvény intézményfenntartó működtetést társulás nélkül nem 

tett lehetővé, ezért kellett intézményesíteni a társulást.  

A bejáró gyerekek után Bucsa veszi igénybe az állami támogatást. 

Egy óvodapedagógusra meghatározott összeg szerinti állami támogatást kap az 

önkormányzat, és ha olyan pedagógust vesznek fel, aki még kezdő, akkor is megkapja ennek 

az állami támogatásnak a 0,8 szorosát, ami bőven lefedi az új óvónő bérét, és még be is 

pótolhat a hiányzó finanszírozásba. 

A maga részéről optimista hozzáállást javasol, reméli, hogy a társulási tanács tagjait meg 

tudja győzni az óvónő felvételéről, illetve egyetért a javaslattal, az óvatosságra való intésre. 

Amennyiben szükséges lesz, a határozatlan idejű közalkalmazotti státuszt meg kell szüntetni. 
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Kívánja, hogy rendeződjenek a dolgok, és hosszú távon is működőképes legyen az 

intézményfenntartó társulás. Megköszönte a hozzászólásokat. A maga részéről is tisztázódott 

a kiegészítő 35.000 Ft-os támogatás is. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A pedagógus életpálya modell életbe lépett, és így 

növekszik a pedagógusok bére.  

 

Kláricz János elnök: Lefedi azokat a béreket is, amelyek a minimálbérhez kötöttek. Remélik, 

hogy az életpálya modell egyéb területen is életbe lép, várhatón a belügyi dolgozóknál, a 

katonaságnál, a rendészetnél az egészségügyi dolgozóknál. 

Úgy gondolja, hogy megvitatták a napirendet. 

 

Kéri, hogy szavazzanak, fogadják el a koncepció irányelveit, és hozzanak döntést az 

óvópedagógus állás kiírására is.  

  

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetése 

előzetes elveit. 
  
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

20/2014.(XII.11.)  Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács határozata 

 Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2015. évi költségvetése előzetes elveinek megtárgyalása 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2015. évi koncepciója előzetes elveinek 

elfogadja. 

Felelős:  Kláricz János elnök 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  azonnal 

 

6. napirendi pont: A 2014/2015 és 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodapedagógus 

létszám megtárgyalása 

  

Kláricz János elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a 2014/2015 és 2015/2016 

nevelési évre vonatkozó óvodapedagógus létszám megtárgyalását. 

Mivel az előző napirenddel együtt tárgyalták ezt a napirendi pontot is, és már csak a döntés 

meghozatala szükséges, kérte a jelenlévőket szíveskedjenek kézfelemeléssel szavazni, aki 

egyetért azzal, hogy a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2014/2015-ös tanévre 1 fő óvodapedagógus 

állás betöltésére ír ki pályázatot.  

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 
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21/2014.(XII.11.)  Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács határozata 

A 2014/2015 és 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodapedagógus létszám 

megtárgyalása 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2014/2015-ös tanévre 1 fő óvodapedagógus 

állás betöltésére pályázatot ír ki. 

A Társulási Tanács az intézmény engedélyezett létszámát 2015. január 1-jei hatállyal, 

egy fővel – egy óvónői – létszámmal növeli. A Társulási Tanács utasítja az 

intézményvezetőt a létszámnövelés végrehajtására. 

Felelős:  Kláricz János elnök 

 Kovácsné Knyizsák Erika intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

   

Kláricz János elnök: Megkérdezte, hogy a bejelentések napirendi pontban van-e valakinek 

bejelentése, hozzászólása? 

 

Mivel nem volt bejelentés és több napirendi pont sem volt, megköszönte a Társulási Tanács 

tagjainak részvételét és az ülést 15,25 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

   

   

 

    Kláricz János                                                              Dr. Nagy Éva 

         elnök                                                                          jegyző  
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