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

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

pont tárgyalását. Kérdezi van-e valakinek más napirendi pontra javaslata. Amennyiben nincs, 

aki a napirendi pontot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Tárulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
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19/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2014. december 2-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: 

  

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. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

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

rendelet módosításának jóváhagyása 

 

Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta. Arról van szó, hogy 2015. január 1-

jétő a nyersanyag norma jelentősen megemelkedik. Az jelenlegi szolgáltató a törvényi 

előírások miatt nyújtott be egy új árajánlatot, hogy az abban szereplő nyersanyag költségekkel 

tudja vállalni az étkeztetés biztosítását, ezért rendeletet kell módosítani. Ő úgy gondolja, 

mivel az óvodába járó gyermeket zöme úgy is támogatott, fogadják el az ajánlatban szereplő 

árakat. Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? Amennyiben nincs, 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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20/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA  

 

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 13.15 órakor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

      Horváth Dezső                                                                     Pék László                                

Társulási Tanács Elnöke                                                     Társulási Tanács Tagja                                      


