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1. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi Bizottságának 2016. február 4én (csütörtökön) délelőtt 8,30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Köleséri János, Faluházi Sándor Attila, Mogyorósi
Anikó, Nagy István tagok
Távol maradt: Czakó László tag
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző, Kláricz János a
Társulási Tanács elnöke, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a megjelent Pénzügyi Bizottság tagjait, Pap-Szabó
Katalin jegyzőt, Kláricz Jánost a Társulási Tanács elnökét, Balázs Ferencné pénzügyi
főmunkatársat, valamint Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt.
Megállapította, hogy a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülése határozatképes, mivel 6
fő Pénzügyi Bizottsági tagból 5 fő tag jelen van. Távol maradt 1 tag.
A döntéshozatalban 5 fő vesz részt.
A jegyzőkönyv hitelestésére felkérte Faluházi Sándor Attila tagot. Megkérdezte a Pénzügyi
Bizottság tagjait, hogy elfogadják-e Faluházi Sándor Attila tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Pénzügyi Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Faluházi Sándor Attila tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök: Ezzel a Pénzügyi Bizottsági ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:
Napirendi pontok:
1./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulás, valamint Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné – Bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
2./ Bejelentések
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Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Pénzügyi Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan?
Mivel hozzászólás nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását.
Kérte a Pénzügyi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi
pontokat elfogadja.
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulás és Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi
költségvetése véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi
Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás és Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2016.
évi költségvetése véleményezését.
A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulása egy intézményt működtet, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvodát.
A társulás és az óvoda pénzügyi helyzete hasonló. A mai tanácskozáson erről tárgyal a
bizottság, és hoz egy határozatot, amit a társulási tanács elé fognak terjeszteni.
Ebben kéri a bizottsági tagok segítségét. Olyan határozatot is hozhat a bizottság, amelyben mást
javasol. A 2016. évi költségvetés bázisalapon készült, ettől nagyon eltérni nem lehet, mert ha
nagyobb mértékben eltávolodnának a mostani javaslattól, ahhoz a társulási tanács döntése lenne
szükséges. A maga részéről készült egy javaslattal, amit hamarosan át szeretne adni a bizottsági
tagok részére is. Megkérdezte Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat, van-e kiegészítése?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Elmondta, hogy a társulás költségvetése most ezer
forintban készült el, de a későbbi előterjesztésben már forintban lesz, és így is kell elfogadni a
költségvetést is, forintban.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést. Nincs ennek akkora jelentősége, de ha
így kell elfogadni, azt nyilván tájékoztatásként el kell fogadni.
Faluházi Sándor tag: A költségvetésben az látszik, hogy a tavalyi évi finanszírozás nem sokat
változott, nem is igazán tudnak ebben az irányba bármit is tenni. Adott kereteken belül kell a
feladatot ellátni.
Földesi Györgyné elnök: Nem is arról kíván beszélni, ami a normatíva. El lehetne gondolkodni
azon, hogy 75-77 fő gyermekre kell-e annyi ellátó személyzet, ami most a létszám. Ebbe
beleértendő az óvodapedagógus, a dajkák. Nyilván nem arra gondol, hogy ha lecsökken a
gyereklétszám, akkor küldjenek el dolgozókat, bár ez a versenyszférában így van, és ha később
nagyon bejön az üzlet, akkor feltöltik a személyi állományt.
A 8.950 e forint, amivel Bucsa járul hozzá az óvoda fenntartásához, nem úgy kell érteni, hogy
sajnálná a gyerekektől, de meg kell nézni, hogy 75-77 gyerekre fenntartható-e ennyi létszám,
kell-e az utaztatás, mert az is költség.
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Miből fogja az önkormányzat ezt az összeget fedezni? Fejlesztésekre is lehetne fordítani, a
község közös javára. Kéri, hogy mondják el a véleményeiket, különösen kéri a Kertészszigeti
tagokat.
Ha abból indulnának ki, hogy Kertészszigetben nagyon kevés óvodás gyerek van, egy fő
óvónőre mindenképpen szükség van. Kérdés, hogy lehetne-e úgy egységesíteni az óvodát, hogy
a kertészszigeti gyerekek átjönnének Bucsára. Töviskesből is átviszik a gyerekeket
Kertészszigetbe. Szeretné, ha tennének arra lépéseket, hogy gazdaságosabbá tegyék az óvoda
működtetését. Lehetne-e ilyen irányba gondolkodni, és egységesíteni az óvodát?
Kéri, – főleg a Pénzügyi Bizottság kertészszigeti tagjait – szíveskedjenek a hozzászólni.
Az állami normatívát Bucsa Község Önkormányzata 22,3 %-kal egészíti ki, ezt soknak találja,
Kertészszigetben is 21,4 %-ot ad az önkormányzat az óvoda működtetésének kiegészítésére.
Javasolja, hogy gondolkodjanak abban, és készüljön el több alternatíva, tegyenek javaslatot a
képviselő-testület felé, hogy a gyerekeknek is legyen jó, és a költségvetésnek is kedvező legyen.
Nagy István tag: Ha Kertészsziget Község Önkormányzata beleegyezne abba, hogy Bucsára
hozzák át az óvodás gyerekeket, az biztosan odavezetne, hogy a község „aláírná a halálos
ítéletét”.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Annak az alternatívának is van jelentősége, ha azt
megvizsgálnák, hogy Kertészsziget önállóan látná el az óvodai feladatokat. Megvizsgálnák,
hogy a gyereklétszám tekintetében a normatíva fedezi-e a működtetési kiadásokat, akkor látnák,
hogy megérné-e Kertészsziget Község Önkormányzatának önállóan működtetni az óvodát.
Földesi Györgyné elnök: Ilyen számítások eddig nem készültek, de javasolja, hogy készüljenek
ilyen gazdasági számítások, és a későbbiekben tárgyaljanak erről, mert egy ilyen döntésnek van
határideje. Meg kell vizsgálni, hogy melyik településnek mi a gazdaságos működtetés. Ha látják
a számításokat fognak tudni dönteni. Ha bebizonyosodik, hogy ez a legjobb megoldás, akkor
tudomásul veszik.
Kláricz János a társulási tanács elnöke: Bizonyos területeken már kevesebb a
feladatfinanszírozás, de mégis ezt a társulásos formában történő működtetést találja a legjobb
megoldásnak. Még mindig a két település együttműködése látszik gazdasági szempontból
megfelelőnek.
A következő ülésen és napirendi pontban fog az előtérbe kerülni, hogy a teljes hivatali létszámot
tekintve munkamegosztásban gondolkodnak.
Nyilván, ha Kertészsziget külön tartaná fenn az óvodáját, és annak külön végezné a
könyvelését, az már másfajta feladat megosztást jelentene, nyilván borítaná az előző elképzelést
az együttműködésben.
Az, hogy az óvodapedagógusok közül hamarosan ketten is nyugdíjba vonulnak, és most
gyakornok óvodapedagógusokat integrálnak a rendszerbe, az szakmailag mindenképpen helyes
hozzáállás. Jóval alacsonyabb költségen, de már a rendszer teljes tagjaként másfél-két év után
teljesen el tudják látni a feladatot a kezdők. Ez optimista hozzáállás, és az óvodapedagógus
létszám is így van beállítva.
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Nem volt még olyan költségvetése az önkormányzatnak, hogy ne kellett volna az óvoda
költségvetését kiegészíteni. Lehetnek ennek lelki oka is, és inkább szakmailag túlbiztosított volt
az óvoda, mint hogy létszámügyileg kifeszített tempóban lássák el a községben a gyerekeknél
a legfontosabb nevelési időszakot.
Az a szakmai véleménye, (mint településvezető) hogy ezen a területen nem szabad egyfajta
feszített számszaki dologhoz ragaszkodva egy olyan rendszert fenntartani, ami csak
pénzügyileg finanszírozva legyen, és nem tesznek meg mindent azért, hogy a gyerekekkel
foglalkozó pedagógusok a legmegfelelőbb lelki állapotban, felkészültséggel, és szabadidővel
rendelkezzenek. Nyilván ha kivesznek egy létszámot, az egyértelműen a foglalkozásbeli
dolgokban meg fog jelenni, és a gyerekkel való törődési időben.
A költségvetés abban változott, hogy az óvoda étkeztetését az önkormányzat látja el, eddig ez
a tétel is a társulásban meg volt jelenítve, most ennek a jogi oldalát a jegyző asszony, és a
pénzügyi munkatárs megvizsgálták, és az önkormányzat lesz a könyvvezetésért a felelős.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A minimálbér emelkedett, de a feladatfinanszírozás
118.000 Ft-nál maradt. Ezt az összeget ki kell egészíteni minden dajkánál 11.000 Ft-tal, és több
a járulék is. A bér átlagfinanszírozású, azaz egy kezdő átlagbérét finanszírozza az állam. A
normatíva tehát a bért és a járulékot sem fedezi, a létszám pedig adott, ennyi létszám kell. Ez
az eltérés is sok többletet jelent. A normatívának pedig fedezni kellene mindent.
Faluházi Sándor tag: A gyereklétszámhoz képest tehát nincs több pedagógus.
Mogyorósi Anikó tag: Sajnos egyre több a feladat, egyre több az olyan gyermek is, akik
tanulási, vagy beilleszkedési zavarokkal küszködnek.
Mindig volt lehetőség plusz támogatás igénylésére.
Kláricz János a társulási tanács elnöke: Központi finanszírozás van. Annyi kritikát szeretne
megfogalmazni, hogy a járási szinten létrejövő központoknál lennének olyan szakemberek
foglalkoztatva, - akiket még nem tudnak biztosítani, mint utazó pedagógusokat – így ezt a
feladatot az önkormányzat áthidalja azzal, hogy a pedagógusokkal egy-egy óraszámmal ellátják
a fejlesztési feladatokat.
Annyira megváltozott a speciális oktatást és nevelést igénylő gyermekeknek a kényszeres
integrációja a rendszerbe, ami már azt jelenti, hogy akár a többi gyerek terhére is el kell végezni
a feladatot.
A feladatfinanszírozás szépen hangzik, így elmondva, de teljesen másak az arányok, mert egy
kezdő pedagógus, és a nyugdíj előtt álló, a szakmai előmenetelének nagy részét letöltő
pedagógus bére között van különbség.
Míg egy óvodapedagógus az első két évében tevékenykedik, addig viszonylag alacsonyabb, de
még az egyéb közszférában foglalkoztatottakhoz képest is jó bérrel indul el a pályáján.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A finanszírozás megrekedt, de a minimálbérre ki kell
egészíteni mindenkinek a munkabérét. Ez járulékával együtt nem kis összeg, több száz ezer
forint, amit oda kell adni.
A finanszírozás azonban olyan pedagógusok bérére lenne elég, ahol mindenki kezdő, több fő
nyugdíj előtt álló pedagógus is van. Nincsenek sokan a pedagógusok, a dajkák, a létszámnak
megfelel az óvoda létszáma.
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Mogyorósi Anikó tag: Ha visszaemlékeznek volt olyan év, amikor 15 millió forinttal kellett
kiegészíteni, az iskolát, és az óvodát. Akkor sem volt magasabb a létszám az ellátó
személyzetnél. Egy reformot igénylő rendszert élnek most meg, és ez fájdalommal jár, de még
mindig nem annyira fájdalmas, mint amikor 15 millió forinttal kellett kiegészíteni.
Most három fő áll nyugdíj előtt, két óvónő és egy dajka, tehát egy-másfél év alatt csökkenni
fog a létszám. Ez az a feladat, amivel szemben türelemmel kell lenni, és tudomásul venni, akár
az oktatás, akár a közigazgatás terén.
Kezdeményezni szerette volna, hogy a Kertészszigeti óvodában tevékenykedő 1,5 fő pedagógus
létszámot 2 főre emeljék, tehát a 0,5 bért nem tartja elismerésének a munkának, és ha jól tudja
az a munkatárs is átesett a minősítésen, ami nem kis munka. Azzal ismerhetnék el a munkáját,
ha teljes 8 órában foglalkoztatnák, és béreznék. Hiszen nemcsak a nyugdíjba menőknek a
munkáját kell elismerni, hanem azoknak is, akik elkötelezetten a pályán maradnak, és
dolgoznak. Ez lenne az első lépés ahhoz, hogy elismerjék, hogy teljes munkaidőben
foglalkoztassák a munkatársat.
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Ezzel a javaslattal egyetért. Két évvel ezelőtt a
Kertészszigeti vezető óvónő mellett dolgozó óvónő finanszírozási problémák miatt került
félállásba, akkor gyakornokként dolgozott, de egyébként sem volt magas a bére.
Ennek a gyakornoknak megtörtént a minősítése. Az óvodában nyitvatartástól zárva tartásig
óvónőnek kell tartózkodnia. Lecsökkent ugyan az óvoda nyitva tartása egy órával, de
önkéntesen kellett, hogy vállaljanak egy-egy órát, és ez nincs finanszírozva.
Diplomás óvónő, ugyanazt a feladatot látja el, mint a másik óvónő. Figyelembe kell venni tehát,
hogy mennyit dolgozik. Félállásban van foglalkoztatva, jól dolgozik, elismert, érdemes lenne
elgondolkodni arról, hogy – akár társulásban, akár önállóan foglalkoztatva, de teljes állásban,
tehát szükség van a két főre. Elsősorban ez Kertészsziget Község Önkormányzata
költségvetését érintené. Ugyanazt a feladatot látja el, mint a másik óvónő. Az egész napos
nyitvatartást biztosítani kell, és azt két fővel lehetne.
A bucsai óvodára visszatérve szeretné elmondani, hogy a gyermekek fejlesztésével
kapcsolatosan legelőször a szülőnek jeleznek az óvónők. Az olyan gyerekeknél, ahol
elmaradást észlelnek a nevelési tanácsadóba küldik a gyermeket, ahol vizsgálat alapján
megállapítják, hogy milyen zavarral (beilleszkedési, tanulási, vagy komolyabb zavarral)
küszködik a gyermek.
Majd ezután szakértői vizsgálatra kell küldeni a gyermeket. A szakértői véleménnyel
rendelkező gyermekekkel külön kell foglalkozni, ezt a fejlesztést el kell látni, ugyanis a
gyermekek időnként kontrollvizsgálatra mennek.
Több mint 30 éve dolgoznak már egyes óvónők, és tisztában van vele, hogy a plusz összeget
ezeknek az óvónőknek a béréhez kell hozzátenni. Megemlítené, hogy két óvónő is nyugdíjba
vonul, és a későbbiekben, amikor fiatal óvónők váltják fel az idősebbeket csökkeni fog az óvoda
költségvetésének a kiegészítése.
Megköszöni azokat a segítségeket, amelyeket az önkormányzattól kap az óvoda, hiszen az
óvodában a gyermekek ellátását felelősségteljesebben tudják végezni.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést. Az óvónők és a dajkák biztosan
megoldanák akkor is a feladatot, ha nem lennének közfoglalkoztatottak által segítve. A
közfoglalkoztatottaknak szeretne az önkormányzat ezzel a feladattal értelmes munkát találni.
Elfogadja azt, hogy régebben is ki kellett egészíteni az óvoda finanszírozását, más volt a
finanszírozási rendszer, nem igazán összehasonlítható a két helyzet.
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Mint a Pénzügyi Bizottság elnökének a feladata, hogy mérlegelje és keresse a lehetőséget a
gazdaságosabb működtetésre, azonban itt a jelenlévők még inkább költik a pénzt, hiszen a fél
fő óvónő teljes munkaidős foglalkoztatásáról beszélnek.
Pozitívan értékeli az óvónők munkáját is, elismeri, de mégis azt javasolja, hogy készüljön
tanulmány az óvoda működtetésével kapcsolatosan, készüljön alternatíva arra vonatkozóan
milyen költségeket jelentene a Kertészszigeti Önkormányzatnak önállóan működtetni az
óvodát.
Megkérdezi, hogy javasolják-e a tagok, hogy készüljön számítás, egy alternatíva? Hogyan jó
működtetni, együtt, vagy külön esetleg úgy, hogy hozzák be a kertészszigeti gyerekeket?
Kláricz János a társulási tanács elnöke: Készülhet számítás.
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Elsődleges dolog, hogy a kertészszigeti szülőket kell
megkérdezni, hiszen ez a hozzájárulás mindenképpen szükséges.
Nagy István tag: Az iskolabusz már nem tudna annyi gyereket átszállítani.
Földesi Györgyné elnök: Ezért kell vizsgálni, minden szempontból.
Faluházi Sándor tag: Több problémát is felvet ez a téma, részleteiben kell kezelni.
Kláricz János a társulási tanács elnöke Javasolja, hogy készítsenek számítást. Azt, hogy eddig
hogyan végezték a munkát és hogyan látták el a feladatot, és azt, hogy jól döntöttek-e a társulási
formában való működtetéssel – a vizsgálat megerősítheti.
Földesi Györgyné tag: Ha nem rossz a Pénzügyi Bizottsági tagok számára a vizsgálat, akkor
javasolná. Még utóellenőrzésként is megfelelő lenne, mert tudnák, hogy jó úton haladnak-e?
Mindig tovább kell gondolkodni, hiszen elhangzott, hogy megindultak a reformokkal.
Mogyorósi Anikó tag: Megtörtént ez már 2006 évben, mert akkor központosították az iskolát.
Bár a gyerekek létszáma kevesebb, de a feladat nem kevesebb, mert be kell integrálni azokat a
gyerekeket is, akik fejlesztési ellátást igényelnek, és ez plusz feladatot jelent. A központosítás
lehetősége nélkül fenntartani a kertészszigeti óvodát nem lehetett volna.
Kláricz János polgármester: Történtek már vizsgálatok 2006 évben, de akkor más volt a helyzet.
Most mindenféle vizsgálat nélkül meri mondani, hogy nem fog pozitív eredményt hozni az, ha
a kertészszigeti gyerekek bejönnének Bucsára.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Most 12 gyerek van Kertészszigetben. Az óvodás szülők – és ez
személyes véleménye is – akkor érzik magukat és a gyerekeket biztonságban, ha azok
ugyanazon a településen vannak az óvodában. Jelenleg csak néhány gyerek jár be Töviskesből,
mert onnan is beköltöztek Kertészszigetbe.
Nagy István tag: Ha azt az alapvető problémát is nézik, hogy ha az óvodás gyermekkel történik
valami, és az hogyan kerül haza, milyen megoldást találnak. Most könnyebb megoldani, hiszen
helyben vannak, illetve Töviskes sincs messze, rövid úton van segítség.
Faluházi Sándor tag: Lehetséges, hogy megindulna egy beköltözési hullám, mint ahogy most
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Töviskesből is beköltöztek Kertészszigetbe.
Mogyorósi Anikó tag: Nem dönthetik el a szülők helyett ezt a kérdést.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Ezt a kérdést átfogóan a pénzügyes kollegáknak kell megvizsgálni.
Azt meg lehet nézni, hogy a finanszírozás tekintetében mit eredményezne, ha Kertészsziget
önállóan működtetné. Arról, hogy kertészszigeti gyerekeket hozzanak Bucsára, arról nincs joga
dönteni, ez a kertészszigeti Képviselő-testületnek a joga, és kiváltsága. Arról viszont
beszélgethetnek itt, ha a társulásból való kiválásra gondolnak, de ennek is meg van a jogszabályi
kötöttsége, hiszen hat hónappal a kiválás előtt meg kell hozni a döntést, úgy Kertészsziget, mint
Bucsa részéről.
Földesi Györgyné elnök: Megtárgyalták a témát részletesen. Mindenki elmondhatta a
véleményét. A maga részéről sokallja a majdnem 9 millió forint kiegészítést, de elfogadja. Úgy
látja, hogy mások is sokallják, de nem vitatják, a bizottsági tagok részéről érkezett érveket is
elfogadja. Azt javasolja, hogy a társulás előkészített anyagát és az óvoda előkészített anyagát
is változtatás nélkül terjesszék a Társulási Tanács elé, pénzügyi kidolgozás nélkül.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Megemlíti, hogy a kidolgozás emellett elkészülhet.
Földesi Györgyné elnök: Kérte a Pénzügyi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja és a Társulási Tanács felé is elfogadásra javasolja Bucsa és
Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
költségvetését.
A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2016.(II.4.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági határozat
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulás 2016. évi költségvetésének véleményezése
A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2016. évi költségvetését
véleményezte és Társulási Tanács felé az előterjesztést változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
Földesi Györgyné elnök: Kérte a Pénzügyi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja és a Társulási Tanács felé is elfogadásra javasolja Bucsa Község
Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetését.
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A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2016.(II.4.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági határozat
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének véleményezése
A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2016.
évi költségvetését véleményezte és Társulási Tanács felé az előterjesztést változtatás nélkül
elfogadásra javasolja.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint

Földesi Györgyné
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Faluházi Sándor Attila
a Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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