KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Jegyzőkönyv
Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. november 26. napján tartott nyilvános
üléséről 9:00 órai kezdettel.
Helye: Köveskál Kultúrház
Jelen vannak:
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke
Sárvári Csaba társulás alelnöke
Csombó Zoltán társulás tagja
Kulin Miklós György társulás tagja

(Köveskál polgármestere)
(Szentbékkálla polgármestere)
(Mindszentkálla polgármestere)
(Balatonhenye polgármestere)

Tanácskozási joggal:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
társulás 4 fővel határozatképes. Mindenki megkapta az öt napirendhez tartozó anyagot,
kérdezi, hogy van-e más javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért kérdezi, hogy ki tudja
elfogadni a napirendi pontokat.
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
9/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
napirend elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2021. november 26-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
Társulási Tanács 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
2.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
Alapító okiratának, Társulási Tanács Szervezeti és Működési
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Szabályzatának módosítása valamint a Társulási megállapodás
véleményezése
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
3.) Óvodavezetői beszámoló elfogadása a 2020/2021. nevelési évről
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
4.) Óvodavezetői munkaterv elfogadása a 2021/2022. nevelési évre
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
5.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
1.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Társulási Tanács 2021. évi
költségvetésének módosítása
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: felkéri a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt, hogy pár
szóban ismertesse a költségvetés módosítás okát.
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: a főbb kiadási csoport nem változott dologi,
illetve a felhalmozási kiadásokban átcsoportosítások történtek, az egyik jelentősebb 1.435.360
Ft, ami a gyermekétkeztetésre került átcsoportosításra, beterveztek a költségvetésbe saválló
konyhaszekrényeket, amit el tudnak számolni, és azt az összeget át tudják másra is
csoportosítani a támogatás elszámolásban is. Ugyanennyivel csökkent is az óvodának a
cofogja, tehát átcsoportosítás történt. Továbbá kisebb módosítások történtek, illetve az év
elején a költségvetésben beterveztek egy játszóeszköz felújítását, mivel nyertek a pályázaton
ez megmaradt tartalékba, és mivel egy dolgozó megbízási szerződéssel dolgozik, és jelentős
túlmunkát vállaltak az intézmény dolgozói, itt ebből az összegből átcsoportosítottak jutalomra
1.000.000 Ft-ot, illetve ennek a szociális hozzájárulási adójára 155.000 Ft-ot, ez az
üzemeltetési egyéb szolgáltatások feladatról lett átcsoportosítva.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: tehát ezek a változások. Kérdezi, hogy van-e
észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a költségvetés módosítás
elfogadását.
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
10/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
2021. évi költségvetés módosításáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak
szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2021. évi költségvetés módosításáról:
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I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. évi költségvetés bevételi fő
összegét 25.137.659 forintban kiadási fő összegét 25.137.659 forintban állapítja meg.
II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
0 Ft
c) dologi kiadások
100.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
0 Ft
g) felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
i) finanszírozási kiadások
25.037.659
Ft
III. A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
25.120.182 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
17.477 Ft
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-Otthonos Óvoda 2021. évi
költségvetés bevételi fő összegét 28.543.005 forintban, kiadási fő összegét 28.543.005
forintban állapítja meg.
VI. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
15.795.846 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
2.537.617 Ft
c) dologi kiadások
8.639.182 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
1.570.360 Ft
g) felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
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VII. A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a
következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
129.980 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
28.413.025 Ft

VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.
IX. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás kötelező feladatot lát el.
X. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet tartalmazza.
XI. Az Óvoda tekintetében
a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését a 5. melléklet
d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
XII. A Társulási Tanács 2021.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.
2.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának,
Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása valamint a
Társulási megállapodás véleményezése
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: felkéri Jegyző Asszonyt, hogy pár szóban
ismertesse a napirendet.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ennek a módosításnak az az alapja, hogy az egyik
kisgyermek az óvodába sajátos nevelési igényűnek minősül, és sikerült az óvodavezetőnek
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megoldania az óvodán belül a kisgyermek ellátását úgy, hogy a megfelelő szakemberrel az
óvoda megbízási szerződést kötött. Mivel eddig a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
nem szerepelt az óvoda alap okirataiban, ezért ennek a feladatnak az ellátásával most
kibővítik.
Sárvári Attila társulás tagja: kérdezi, hogy azt lehet tudni, hogy mi ez a sajátos nevelési
igény.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: beszédfogyatékos és ebből az okból kifolyólag
a gondolkodása sem tudott annyira fejlődni, és ezért nyilvánította Veszprémben a Tanulási
Képességet Vizsgáló Bizottság sajátos nevelési igényűnek ezt a gyermeket. Mivel az
óvodában nem volt meg ennek a személyi és tárgyi feltételei, így nem tudtak eddig az
időpontig ilyen gyermekeket fogadni, de sikerült megfelelő szakembert találni, aki tudja
ezeket a feltételeket a gyermeknek biztosítani. Egy héten három alkalommal foglalkoznak
vele szakemberek ott az óvodában, egy héten egyszer gyógypedagógus, egy héten kétszer
pedig logopédus. Szegény kisgyermeknek, ha az óvodában erre nem lenne mód, akkor nem is
tudna az óvodai tevékenységekbe részt venni, mert állandóan úton lenne. Az ő életkori
sajátosságait az hátrányosan befolyásolná, ezért nagyon köszöni, hogy ez belekerülhetett az
alapító okiratba.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: amennyiben nincs több észrevétel, szavazásra
teszi fel az óvoda alapító okiratának módosítását.
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
11/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirata módosításáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítását és annak egységes szerkezetét 2022.
augusztus 1. napjától jóváhagyja.
A Társulási Tanács felkéri az elnököt jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár részére az
Alapító Okiratot küldje meg, a bejegyzésről intézkedjen.
Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán, elnök
Határidő: 2022. január 31.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: elmondja, hogy a 2022. augusztus 1. napjától való
jóváhagyás azért van, mert ez átszervezésnek minősül, és átszervezni a köznevelési törvény
alapján nem lehet akár mikor az csak a nyári hónapokban lehet úgy, hogy a következő
nevelési évtől hatályos. Mindegyik döntésnek az alapja a sajátos nevelési igény biztosítása,
csak minden egyes alapdokumentumon át kell vezetni. Tehát a következő határozatnak is az
az alapja csak az már a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának elfogadását.
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Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
12/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását és annak egységes szerkezetét 2022. augusztus 1. napjától
jóváhagyja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és egységes szerkezete 2022. augusztus 1.
napjával válik hatályossá.
A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző
Határidő: 2022. január 31.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a társulási megállapodás módosítását is
elfogadni.
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
13/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
A Társulási megállapodás módosításának véleményezéséről
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Társulási megállapodás 2022.
augusztus 1. hatályú módosítását és annak egységes szerkezetét véleményezte, és azt
tudomásul veszi, valamint javasolja a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei
számára elfogadásra.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a módosítás tervezetét küldje meg a
Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei számára elfogadásra.
Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán, elnök
Határidő: 2021. október 15.
3.) Óvodavezetői beszámoló elfogadása a 2020/2021. nevelési évről
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: a beszámolót mindenki kézhez kapta, felkéri az
óvodavezetőt, hogy egészítse ki.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: az óvodai nevelés helyi program szerint zajlik
az óvodában. Ehhez megfelelő pedagógiai, szakmai és tárgyi feltételek szükségesek. Most
úgy oldották meg, mint ahogy már szó esett róla a költségvetés átcsoportosítása kapcsán, hogy
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megbízással látja el az óvónő a feladatait délutáni tekintetben, valamint megkérte, mivel a
nevelési programban szerepel a gyermek néptánc, melyet a nyugdíjba vonult kolléganő
végzett a gyermekekkel, hogy ez sem kerüljön ki a pedagógiai programból és akkor ez tovább
folytatódott. Tehát az elmúlt nevelési évben minden úgy folyt, ahogyan a pedagógiai
programban is szerepel. Nyilván a járvány közrejátszott abban, hogy módosításokat kellett
eszközölni, de igyekeztek azt is áthidalni, amikor az óvoda bezárt, akkor a szülőkkel a
facebook csoportban tartották a kapcsolatot. Utána mikor visszatérhettek a gyermekek,
megnyitották az óvodákat, egy hétig voltak áprilisban, aztán sajnos valaki által valahogyan
megfertőződtek és csak május 17-én tudták újra nyitni az óvodát. Aztán egészen július 30-ig
kérte a gyógypedagógus és logopédus kollégát, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekkel
kapcsolatban is elmaradt fejlesztést pótolják. Azt is megtette a logopédus, mert arra volt
lehetőség, hogy online tartotta a kapcsolatot a szülőkkel és még úgy is tudott a kisgyermekkel
foglalkozni és ennek nagyon örültek. A kormány, mivel nyilván észrevették, hogy kevés a
pedagógus az intézményekben, ezért módosítottak annyit, egy kormányrendelettel, hogy nem
kötelező, ahogy eddig, nyitástól zárásig egy óvodapedagógusnak lenni az óvodában, ez jó is
volt, meg nem is. Annyiban volt jó, hogy a dajkák felváltva mentek a gyermekekért a buszon,
hogy a gyermekeket az óvodába tudják kísérni Mindszentkállára és az volt a nehezebb feladat,
mivel várakozni kellett 15-20 percet, ha esett, ha fújt. Ezért úgy döntöttek, mivel ő onnan felől
jön, ezért a dajkának csak abban az esetben kell átmenni Mindszentkállára, Szentbékkállára,
hogy valamilyen oknál fogva nem jönne. Érkezik azzal a busszal Tapolca felől és tudja hozni
a mindszentkállai, esetlegesen szentbékkállai gyermekeket. Tavaly volt nemcsak egy
gyermek, aki vele utazott, de az idénre csak egy maradt, mivel a szülők az új gyermekeket
újabban nem szeretnék korábban felkelteni és ezért autóval hozzák őket. Délután már ezek az
új gyermekek ebben a nevelési évben a busszal mennek haza. Ebből a szempontból jobb,
hogy nem kell a dajkának átutazni és a gyermekekkel addig, amíg meg nem érkezik meg,
addig a dajkák vigyáznak a gyerekekre. Először egy, aztán amikor Henyéből 7:20 órakor
megérkezik akkortól már kettő. Kevés gyermek van 2-3 fő, simán meg tudják oldani. A
nehézség viszont az, hogy az is megszűnt, hogy a délelőtt folyamán volt olyan, hogy kötelező
két óra átfedést kell biztosítani, amikor a csoportban egyszerre van két óvónő. Ezt is
megszüntették, az óvodavezetőnek amit a csoportban el kell töltenie, az heti 12 óra, de mindig
is évek óta ennyi volt, de amikor meg volt a két óra kötelező átfedés, akkor sem szokott a
csoportból kimenni, hanem együtt voltak egész délelőtt a másik óvónővel. Nyilván az
könnyebb helyzet volt, mert ketten tudták biztosítani a gyermekeknek a délelőtti
foglalkozásokat. Most annyival nehezebb, hogy egyedül van a dajkákkal, de annyira
összeszokott kollégák, hogy a dajkák mindenben a keze alá tudnak dolgozni és ezt is meg
tudják oldani. Fárasztónak fárasztó, de azért sikerült és semmi nem szenvedett csorbát az
elmúlt nevelési évben sem. 27 gyermek volt a tavalyi nevelési évben augusztus 31-ig
bezárólag, ez nagyon szép létszám egy egycsoportos óvodában, nagyon sok volt a fiú, alig
volt kislány, néha oda kellett magukat tenni azért, hogy kordában tudják tartani az
indulatokat. Szeretnek óvodába járni, a szülők elégedettek a munkájukkal, 7 kisgyermek ment
el iskolába Zánkára, Révfülöpre és Tapolcára. Azt tudja mondani, hogy a szülőktől
érdeklődve nyomon tudják követni a gyermekek fejlődését az iskolában és probléma nem
merült fel senkinél sem. A zánkai igazgatóval beszélt telefonon, akkor, amikor nyugdíjba
vonult és megköszönte, hogy ilyen jó gyermekeket biztosítottak az iskolának, mert azt
mondta, hogy egy óvodából sem érkeztek a környékből olyan gyermekek, mint Köveskálról,
akik ennyi verset, éneket tudtak mondani, minden szavalóversenyen részt vettek, táncolni
szeretnek, tehát ő csak dicséretet tud mondani a köveskáli óvodáról. Ennyit szeretett volna
hozzáfűzni.
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Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszöni a kiegészítést, javasolja a beszámoló
elfogadását.
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
14/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
óvodavezetői beszámoló elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó
óvodavezetői beszámolót elfogadja.
4.) Óvodavezetői munkaterv elfogadása a 2021/2022. nevelési évre
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: felkéri szintén az óvodavezetőt, hogy amennyiben
szükséges egészítse ki a munkatervet.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: itt is a pedagógiai program megvalósításáról
van szó, annyi, hogy kevesebb gyermek van, 21 fő a jelenlegi létszám. Ugyanazokat a
dolgokat tervezték be, illetve felvetődött egy olyan dolog, hogy lehetne az óvodába bevezetni
a gyermekeknek angol nyelvtanítást, véleménye szerint erre a lehetőségre nem szabad nemet
mondani, szerinte a szülők is örülnek neki, még felmérni nem mérte, mert még konkrétan nem
beszélték meg, hogy melyik korosztály számára lesz, valószínűleg lenne erre kereslet az
óvodába. Ez még nem szerepel a munkatervbe, de szeretnék kibővíteni az óvoda lehetőségeit.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja az óvodavezetői munkaterv elfogadását.
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
15/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
óvodavezetői munkaterv elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó
óvodavezetői munkatervet elfogadja.
5.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: szükséges még módosítani az óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: elmondja, hogy ebben csak annyi az újdonság, hogy
ezek az alaptevékenységek az alapító okiratban eddig is benne voltak, de az óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzatában nem és ezekkel kibővül.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a szabályzat módosításának elfogadását.

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
16/2021. (XI. 26.) KTOT számú határozata
A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda SZMSZ módosításáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda SZMSZ módosítását és annak egységes szerkezetét az elfogadást
követő naptól kezdődő hatállyal jóváhagyja.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: örömmel hallotta, hogy újabb pályázat nyert
sikeres elbírálást az óvoda homlokzat szigetelés vonatkozásában. Kérdezi, hogy az mikorra
várható.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: áprilisban várható, mert a kultúrházat kezdik
márciusban, lehet, hogy párhuzamosan fog menni még nem tudja pontosan.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: csak azért kérdezte, hogy mert az új
játszóeszköz telepítését a vállalkozó április 30-ig vállalta és nem bánnák, hogy ha a kettő
munkálat nem egyszerre történne.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: ez nagyon nehéz, a kivitelezőtől függ.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: akkor majd ezt valahogyan összehangolják.
Köszöni az együttműködést a társulást fenntartó településeknek.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszöni a részvételt és az ülést 9:25 órakor
bezárja.

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán
társulás elnöke
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Kulin Miklós György
társulás tagja

