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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó
Társulása 2018. szeptember 27-én 09:00 órakor megtartott társulási üléséről.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) 
                         hivatali helyisége

Jelen vannak:  
Horváth Dezső             elnök
Kardosné Csaba Gyöngyi tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva   jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyvet készítette:   Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 2
fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását. 
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
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

21/2018. (IX. 27.) HATÁROZATA

A 2018. szeptember 27-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. szeptember 27-
i ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 

1.)  A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési  
        díjról szóló döntés és rendelet újra alkotásának elfogadása
        Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
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1.) A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjról szóló
döntés és rendelet újra alkotásának elfogadása

Horváth  Dezső,  elnök:  Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Az  anyag  szerint  a  vállalkozó
emelni  szeretne  a  diétás  étkeztetés  vonatkozásában  arra  hivatkozással,  hogy  ő  is  más
szolgáltatótól  szerzi  be,  aki  szeptember  1.  napjával  megemelte  az  árakat.  az  árakon,
hivatkozva bizonyos járulékos költségekre. 
Kérdezi, hogy kinek van az anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója, esetleg kérdése?
 
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az árajánlat figyelembevételéve elkészítésre
került a Vállalkozói Szerződés módosításának tervezete, amely november 1. napjával lépne
hatályba. 
Az anyag részét képezi egy új rendelet megalkotásának feladata is, mely az előterjesztésben
leírtak  alapján  egy  a  Közös  Hivatalhoz  tartozó  település  vonatkozásában  érkezett
törvényességi  felhívás  eredményezett.  A  törvényességi  felhívásban  foglaltak  érintik  a
kővágóörsi képviselő-testület által alkotott óvodai térítési díjról szóló rendeletet is, ezért az
előterjesztésnek megfelelően elkészítettek egy új rendeletet, mely hatálybalépésével hatályát
veszti a korábban megalkotott rendelet.  

Horváth Dezső, elnök: Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Amennyiben  nincs  kérdés,  hozzászólás,  úgy  javasolja  a
Vállalkozói Szerződés módosításának elfogadását az előterjesztés szerint. Aki ezzel egyetért,
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 

22/2018. (IX. 27.) HATÁROZATA 

Vállalkozói Szerződés módosításáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Tanácsa  a  Káli-Gast  Kft.  Szolgáltató  által  érvényesíteni  kívánt  diétás  étkezési
térítési díjat elfogadja, a Vállalkozói Szerződés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

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

Felelős: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal
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Horváth Dezső, elnök:  Az előterjesztésnek megfelelően javasolja az új óvodai térítési díjról
szóló rendelet megalkotásának elfogadását. Aki ezzel egyetért, 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 

23/2018. (IX. 27.) HATÁROZATA 

Térítési díjról szóló rendelet elfogadásának támogatásáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Tanácsa  az  óvodában  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  és  a
gyermekétkeztetésben  alkalmazható  kedvezmény  megállapításáról  szóló  rendeletet  az
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

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

Felelős: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

Horváth Dezső, polgármester: Több napirend nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést
09:10 órakor bezárja.

Kmf.

  
               Horváth Dezső                                                               Kardosné Csaba Gyöngyi
       Társulási Tanács Elnöke                                                          Társulási Tanács Tagja
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