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Készült: Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó
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Az  ülés  helye: Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Nagyterme  (8254  Kővágóörs,
Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:  
Horváth Dezső             elnök
Kardosné Csaba Gyöngyi tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea   címzetes főjegyző
Kovács Lívia   pénzügyi ügyintéző 
Velláné Kondor Katalin   óvodavezető 

A jegyzőkönyvet készítette:   Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 2
fővel  jelen  van,  így  az  határozatképes.  Javasolja  a  meghívó  szerinti  napirendi  pontok
elfogadását. Aki a napirendi pontokat 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
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

1/2022. (III. 09.) HATÁROZATA

A 2022. március 9-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2022.  március  9-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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1.) Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetési terve
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

2.) A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő:  Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

3.) Kővágóörsi  Napköziotthonos  Óvoda  általános  felvételi
időpontjának,  nevelési  évben  indítható  csoportok  számának,
nyitva  tartásának  és  a  nyári  zárva  tartás  időpontjának,  felvételi
körzetének meghatározása, megállapodás elfogadása 
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

1.)  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó
Társulás 2022. évi költségvetési terve

Horváth Dezső,  elnök: Az anyagot  mindenki  megkapta,  az  anyag  készítői  jelen  vannak.
Kérdezi, hogy van-e kiegészíteni valójuk? 

Kovács Lívia, pénzügyi ügyintéző: Nincs kiegészíteni valója.

Horváth  Dezső,  elnök: Amennyiben  nincs  kérdés,  hozzászólás,  úgy,  aki  a  2022.  évi
költségvetés  elfogadásáról  szóló  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: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

2/2022. (III. 09.) HATÁROZATA 

A 2022. évi költségvetésről

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a  2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1)
bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2022. évi költségvetés
elfogadásáról.

I.  A  Társulási  Tanács  a  2022.  évi  költségvetés  bevételi  főösszegét  18.401.779  forintban,
kiadási főösszegét 18.401.779 forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg:
a) személyi juttatások 0 Ft
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b) munkaadókat terhelő 0 Ft
c) dologi kiadások 70.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ft
e) általános tartalék 0 Ft
f) felújítások 0 Ft
g) beruházások 0 Ft
h) finanszírozási kiadások: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 20.765.027 Ft.

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 20.832.533Ft
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek                              0
Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f.)finanszírozási  bevételek
2.494 Ft

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V.  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
kizárólag kötelező feladatokat lát el. 

VI. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés bevételi
főösszegét 22.377.880 forintban, kiadási főösszegét 22.377.880 forintban állapítja meg.

VII.  A kiadási  főösszegen belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Kővágóörsi  Napköziotthonos
Óvodára vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.
a) személyi jellegű kiadások                                                     14.913.750 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.932.500 Ft
c) dologi jellegű kiadások 5.531.630 Ft
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft
e) általános tartalék 0 Ft
f) felújítások 0 Ft
g )beruházások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások  0 Ft.

VIII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Kővágóörsi Napköziotthonos
Óvodára vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek                            100.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás                           22.277.880 Ft,
ebből pénzmaradvány igénybevétele:  1.512.853 Ft

IX. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Óvoda költségvetési  létszámkeretét  4 főben állapítja
meg, mely 2 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős közalkalmazottat tartalmaz.

3



X. A Kővágóörsi Óvoda kizárólag kötelező feladatokat lát el. 

XI. (1)  A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet;
c) a megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet;
tartalmazza.
(2) Az Óvoda tekintetében 
a) a kiadások részletezését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet;
b) a bevételek részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
c) a bevételek jogcím-csoportonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

XII. A Társulási Tanács 2022. évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.

XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt
előirányzatainak módosítása.

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Szükséges itt még két döntés meghozatala, az egyik a
költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadása, valamint a saját bevételek
és az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló döntés.
  
Horváth  Dezső,  elnök:  Ennek  megfelelően  javasolja a  költségvetéshez kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség elfogadását. Aki ezzel egyetért, 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 

3/2022. (III. 09.) HATÁROZATA 

Tájékoztatási kötelezettségről

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény
szerinti tájékoztatást elfogadja. 

Horváth Dezső, elnök: Kéri, hogy a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekről
szóló  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  fogadják  el.  Aki  ezzel  egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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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 

4/2022. (III. 09.) HATÁROZATA 

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
összege meghatározásáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az
önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló
2011.  évi  CXCIV.  törvény 8.  §  (2)  bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2022.  0
                                                             2023.  0
                                                              2024.  0
                                                              2025.  0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2022.  0
                                                             2023.  0
                                                             2024.  0
                                                              2025.  0

2.)  A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása

Horváth  Dezső,  elnök:  Sajnos  ebben  nem  érintettek,  ha  netán  mégis,  akkor  szívesen
összehívja ez ügyben a Társulást. Elfogadásra javasolja az anyagot. Kéri, aki az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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 

5/2022. (III. 09.) HATÁROZATA 

A 2022. évi közbeszerzési tervről
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Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó
Társulás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a
Társulás,  mint  ajánlatkérő  által  2022.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  az  Elnököt,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Horváth Dezső elnök
Határidő: folyamatos 

3.)  Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési
évben indítható  csoportok számának,  nyitvatartásának és a nyári  zárva tartás
időpontjának,  felvételi  körzet  megállapítása,  megállapodás,  továbbképzési  terv
elfogadása

Horváth  Dezső,  elnök:  Az anyagot  mindenki  megkapta.  Kérdezi  kinek  van az  anyaggal
kapcsolatban javaslata, kérdése, hozzáfűzni valója? 

Velláné  Kondor  Katalin,  óvodavezető: Pár  gondolatot  szeretne  elmondani.  Amikor  a
beadványt készítette, akkor még az óvodába járó gyermekek száma 10 fő volt, azóta 2 fővel
csökkent a létszám. Igazából pontos okot és reális magyarázatot a mai napig nem kapott erre.
Ennek  tekintetében  jelenleg  8  fő  az  óvodába  járó  gyermekek  száma.  A  tavalyi  októberi
jelentkezéssel számítottak már egy ikerpárra,  szándékuk van jönni, de tekintettel  a vírusos
helyzetre,  azóta nem jelentkezett  az édesanya.  A védőnőtől megkapott  születési  létszámok
alapján a két iker kislánnyal és egy másik kislánnyal pótolni tudják a létszámot. Abban az
esetben, ha ebből a 8 főből 2 szeptemberben iskolába megy,  akkor 6 fő marad,  1 kislány
jelentkezését jelezték innen Kővágóörsről, de pillanatnyilag az a helyzet, hogy nem fogják
elérni a 8 főt.

Horváth Dezső, polgármester: Nem tudja, ez milyen következményekkel jár, de továbbra is
az az álláspontja, amíg tudják, az óvodát fenntartják a végsőkig. 

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Az óvodát 8 fő alatt nem lehet üzemeltetni. 8 főnél is
már a szülők kérésére tartható fenn. 

Velláné  Kondor  Katalin,  óvodavezető: Igen,  januárban  már  kérte  a  szülőktől  a
nyilatkozatokat.  Februárban  azonban  a  mai  napig  tisztázatlan  okok  miatt  történt  ez  a  2
gyermek elvitele. Ebből az egyik szülő az óvodában dolgozó dajka, aki a gyermek számára
javasolt  környezetváltozással  indokolta  a döntést.  A másik esetben a szülő azt  tapasztalta,
hogy egynéhány gyerek náthásan jár óvodába és úgy gondolta, hogy az ő gyermeke is ezért
sokat hiányzott, ezért vitte el a gyermeket másik óvodába. 
Úgy gondolja, hiába tesznek meg mindent, hiába vihet haza a gyerek 8 rajzot, hiába van meg
minden  eszköz  és  felszerelés  a  rendelkezésre  bocsátva,  hogy  nem  kell  vinni  papírtörlőt,
folyékony szappant, WC papírt, minden biztosított az Intézményfenntartó Társulás, valamint
az Önkormányzat részéről, és mégis ezzel kell szembesülni. Azt kell mondania, hogy nem
csak maga áll értetlenül a dolgok előtt, hanem a szülők is.
Mindenben odaálltak, mindent megpróbáltak, ezért sem érti a döntéseket.
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A pálkövei kislányok júniusban lesznek 3 évesek, nem tudni, hogy mennyire helytálló, hogy
jönnek-e az óvodába. Nincsenek elkésve, csak a létszámhoz jó volna tudni. Elérhetősége nincs
a szülőkhöz. 

Horváth Dezső, polgármester:  Amíg tudják a törvényi  lehetőséget tartani,  addig biztosan
fenntartják  az  óvodát.  Ha viszont  nem lesz  mit  tenni,  hát  nem tudja.  Sajnos,  aki  kötődik
valamilyen szinten a faluhoz, azok is elviszik a gyerekeiket, ez egy érdekes dolog. Az meg
aztán abszurdum, aki még ott is dolgozik és elviszi a gyereket, az nem tudja, mit gondol. 

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző:  Fel  kellene  venni  a  kapcsolatot  az  ikerkislányok
szüleivel,  hogy mik a terveik. Ha jönnek, akkor megoldódni látszik az óvoda helyzete,  ha
nem, akkor viszont majd tájékoztatni kell a szülőket. Ha az a helyzet áll fenn, hogy az óvodát
meg kell szüntetni, akkor valahova be kell csatlakoznia a Társulásnak.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Egyelőre  az  információkat  kell  beszerezni,  és  majd
meglátják.

Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Szeretné tájékoztatni továbbá az Intézményfenntartó
Társulást, hogy megkereste angol nyelvoktatással kapcsolatban egy hölgy, Jánoska Andrea,
hogy  ők  elhivatottak  annak  tekintetében,  hogy  itt  a  Káli-medencében  az  óvodáskorú
gyermekeket  minél  előbb angol nyelvoktatásban részesítsék.  Ez heti  2 alkalommal 2.000.-
Ft/fő. Ők is a 10 főt jelölték meg, adtak egy ismertetőt, ki is számolták, hogy 10 főre vetítve, 9
hónapon át, szeptembertől májusig összesen 1.440.000.- Ft lenne. Ha lenne 10 fő és mind a 10
szülő igényelné a heti két alkalmat.

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Itt  alapból  csak 8 gyerek van, kiscsoportosok nem
jöhetnek szóba,  csak középsőstől,  így max.  a fele  létszámmal  lehet  számolni.  Mind a két
szomszédos óvodában lesz ilyen nyelvoktatás, ezért ezt mindképpen meg kell lépni akár úgy
is,  hogy  az  Intézményfenntartó  Társulás  vállalja  a  költségeket,  ha  egyáltalán  ilyen  kis
létszámnál is kijönnek.

Velláné Kondor Katalin, óvodavezető:  Mondta a hölgyeknek, hogy a Társulási ülésen ezt
mindenképpen megemlíti. A szülőket tájékoztatni fogja erről és annak függvényében, hogy
mennyien lesznek, mert a két nagycsoportos elmegy iskolába, így marad 2 tanköteles, egy 6
és egy 5 éves, marad egy 5 éves, a többiek meg picik. Így 3 gyermek jöhetne szóba.   
A felajánlók Jánoska Andrea és Fehér  Zsuzsa,  akik mindenképpen itt  a  Káli-medencében
lennének. 

Kardosné Csaba Gyöngyi, tag:  Ha ezen múlna,  fel tudna ajánlani egy olyan lehetőséget,
hogy  ha  megvalósulhatna  ez  a  nyelvoktatás,  akkor  a  Kékkúti  Önkormányzat  vállalná  a
költségeket.  Ez egy plusz lenne és mégsem a szülőket  terhelné,  talán  ezzel  az intézmény
vonzóbbá válhat. 

Horváth Dezső, elnök: Köszöni szépen.

Velláné Kondor Katalin, óvodavezető:  Akkor ezt mondhatja,  hogy a szülőket semmiféle
anyagi kötelezettség nem érinti és hogy akkor ezt az Intézményfenntartó Társulás vállalja?

Kardosné Csaba Gyöngyi, tag: Igen. 

7



Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Ha meglesz a létszám, akkor felveszi a kapcsolatot a
hölgyekkel, hogy arra a 3-4 gyerekre fókuszálva is vállalják-e.

Horváth  Dezső,  elnök:  Javasolja,  hogy  a  3.  napirendi  ponthoz  tartozó  előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot fogadják el. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 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 

6/2022. (III. 09.) HATÁROZATA 

A 2022/2023. óvodai nevelési évhez kapcsolódó döntésekről

Kővágóörs  és  Kékkút  Község  Óvodai  Nevelést  Biztosító  Intézményfenntartó  Társulási
Tanácsa dönt a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 

1. általános felvételi időpontjáról - az Óvodavezető javaslatának a figyelembevételével - az
alábbiak szerint:

2022. április 26. (kedd) 9-14 óráig
 2022. április 27. (szerda) 10-16 óráig

      Beíratás helye: Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda  
8254 Kővágóörs, Jókai u. 54. 

2.  az  indítható  óvodai  csoportok  számáról,  mely  –  az  Óvodavezető  javaslata  alapján  -  a
2022/2023 nevelési évre egy vegyes csoport.

3. heti nyitvatartási idejéről, mely: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00 óráig tart.

4. éves nyitvatartásról,  mely a nevelési  évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart,  mely
időszakban a nyári zárva tartás időtartama 2022. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 26.
napjáig terjed, a nyári zárást követő első munkanap 2022. augusztus 29. (hétfő). 
Az  óvoda  nyári  zárva  tartásának  ideje  alatt  igény  esetén  a  gyermekek  elhelyezését  –  az
intézmények között  létrejött  külön megállapodás alapján – a Köveskáli  Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda által biztosítja. 

5.  felvételi  körzetről,  mely  Kővágóörs  község  és  Kékkút  község  közigazgatási  területeire
terjed ki.

6.  2022  -2023.  évre  vonatkozó  pedagógus  továbbképzési  tervnek  az  előterjesztés  szerint
elfogadásáról. 

Felkéri az Óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Velláné Kondor Katalin, óvodavezető
Határidő: folyamatos
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Horváth  Dezső,  elnök:  Kéri  hozzák  meg  döntésüket  arról,  hogy  az  Intézményfenntartó
Társulás  támogatja,  hogy  legyen  angol  nyelvoktatás  az  óvodában,  melynek  felmerülő
költségeit a Társulás vállalja. Aki ezzel egyetért, 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 

7/2022. (III. 09.) HATÁROZATA 

Angol nyelvoktatás támogatásáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Tanácsa  támogatja,  hogy  legyen  angol  nyelvoktatás  az  óvodában,  melynek
költségeit a Társulás vállalja.

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

Felelős: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

Horváth Dezső, elnök:  Megköszöni a részvételt mindenki részéről és az ülést 9:34 órakor
bezárja.

Kmf.

  
               Horváth Dezső                                                             Kardosné Csaba Gyöngyi
       Társulási Tanács Elnöke                                                        Társulási Tanács Tagja
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