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Készült: Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó 

Társulása 2014. augusztus 26-án 15:45 órakor megtartott társulási üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóöri Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 

         Horváth Dezső, elnök 

Pék László, tag 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző megbízásából:  

Tóthné Titz Éva, aljegyző 

 

Kiss Krisztina, jegyzőkönyvezető 

 

Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéző 

 

Horváth Dezső, elnök: Köszönti a megjelenteket. Ő az elején megtenné megállapítását, 

megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendi 

pontok tárgyalását. Kérdezi van-e valakinek más napirendi pontra javaslata. 

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző: Még egy napirendi pontot kellene felvenni, az óvodában nyújtott 

gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény 

megállapításáról szóló 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyását. 

Ezt a testületeket fogják tárgyalni a Társulási Tanácsnak csak jóvá kell hagynia. 

 

Horváth Dezső, elnök: Aki az elhangzott kiegészítéssel el tudja fogadni a napirendi 

pontokat, kézfeltartással jelezze.  

 

Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Tárulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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14/2014. (VIII. 26.) HATÁROZATA 

 

A 2014. augusztus 26-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 



 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2014. augusztus 26-i 

ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

  

I. Tájékoztató a 2014. évi I. féléves bevételek és kiadások alakulásáról 

Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke 

 

II. Kővágóörsi Napköziotthonós Óvoda Munkaterv véleményezése 

Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke 

 

III. Óvodai étkeztetés biztosítására benyújtott árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke 

 

IV. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a 

gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról 

szóló 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításának 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke 

 

 

I. Tájékoztató a 2014. évi I. féléves bevételek és kiadások alakulásáról 

 

Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi az anyag készítőit van-e 

kiegészíteni valójuk? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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2014. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi helyzetéről 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa dönt éves költségvetés végrehajtásának I. félévi helyzetéről szóló írásos 

beszámoló elfogadásáról.  

A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi gazdálkodásának I. félévi 

helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

II. Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Munkaterv véleményezése 

 

Horváth Dezső, elnök: Az anyagot szintén mindenki megkapta. Az óvoda vezető jelezte, 

hogy nem tud részt venni az ülésen. Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni a munkatervet, kézfeltartással szavazzon. 

 



 

Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK  

 

16/2014. (VIII. 26.) HATÁROZATA  

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonós Óvoda Munkatervét elfogadásra javasolja. 

 

III. Óvodai étkeztetés biztosítására benyújtott árajánlatok elbírálása 

 

Horváth Dezső, elnök: Több ajánlat is érkezett, ő személy szerint a helyi vállalkozó ajánlatot 

javasolná elfogadásra, az ajánlatban feltüntetett árak is elfogadhatók, helyben is van, így az 

étel eljuttatása nem okoz télen sem problémát az óvodába. 

 

Pék László, tag: Ő egyetért a javaslattal. 

 

Horváth Dezső, elnök: Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a 

Káli-Gast Kft. ajánlatát el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Óvodai gyermekétkeztetésre  vonatkozó vállalkozási szerződésről  

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

jóváhagyja, hogy  az óvodai gyermekétkezetési feladatok ellátására a Kővágóörsi 

Naköziotthonos Óvoda   a Káli-Gast Kft -vel ( székhely: 8254 Kővágóörs, Jókai u. 48. 

képviselő: Szüts Zoltán)  szerződést kössön 2014. szeptember 1-jei hatállyal 2015. december 

31- ig terjedő határozott időre. 

A szolgáltatás ára a megküldött árajánlat alapján, napi háromszori étkezés esetében: 

nyersanyag érték: 355,-Ft+ÁFA Ft/nap, eladási ár: 435,-Ft+ÁFA Ft/nap.  

A Társulási Tanács a vállalkozási szerződés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és 

felhatalmazza az Óvodavezetőt  a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Horváth Dezső, Társulási Tanács Elnöke, 

 : szerződés megkötésére: Velláné Kondor Katalin 

Határidő: azonnal 



 

IV. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012. (III. 19.) önkormányzati 

rendelet módosításának jóváhagyása 

 

Horváth Dezső, elnök: Megkéri az aljegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző: A szolgáltató váltás miatt rendeletet kell módosítani. Ezt kellene 

a Társulásnak jóváhagynia, majd ezt követően a testületeknek is előterjesztésre kerül a 

rendelet módosítása és utána a Kővágóörsi Képviselő-testület fogja azt elfogadni. Ebbe a 

rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek majd a Társulási Tanács által elfogadott árak, és ezzel 

a kiegészítéssel fog a testületek elé kerülni.  

 

Horváth Dezső, elnök: Köszöni szépen. Aki a rendelet módosítását jóváhagyja, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Rendelet módosításának jóváhagyásáról 

  

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás a 

Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az óvodában nyújtott 

gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény 

megállapításáról szóló 4/ 2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelettervezet előterjesztésének elfogadását javasolja, azzal egyetért. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse. 

 

Felelős: Horváth Dezső  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Dezső, elnök: Valakinek közérdekű bejelenti valója van-e? Amennyiben nincs, 

megköszöni a részvételt mindenki részéről és az ülést 16.00 órakor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

      Horváth Dezső                                                                     Pék László                                

Társulási Tanács Elnöke                                                     Társulási Tanács Tagja                                      


