
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. augusztus 16. napján tartott nyilvános
üléséről 08:30 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Község Önkormányzat polgármesteri iroda. (Köveskál, Fő utca 10.) 

Jelen vannak: 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke (Köveskál polgármestere)
Sárvári Csaba társulás alelnöke (Szentbékkálla polgármestere)
Csombó Zoltán társulás tagja (Mindszentkálla polgármestere)
Kulin Miklós György társulás tagja  (Balatonhenye polgármestere)

Tanácskozási joggal: 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző megbízásából: Nagy Éva ügyintéző 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: tisztelettel köszönt mindenkit az óvoda társulás
ülésén, megállapítja, hogy mind a négy polgármester jelen van, tehát határozatképesek.
Egyetlen  egy  napirend  van,  mely  az  alábbi:  Közös  Fenntartású  Napközi-otthonos  Óvoda
gyermekétkeztetés ellátására szolgáltató kiválasztása, szerződés megkötésének jóváhagyása.
Javasolja a napirend elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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napirend elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2021.  augusztus  16-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.)  Köveskáli  Közös  Fenntartású  Napközi-otthonos  Óvoda  gyermekétkeztetés  ellátására
szolgáltató kiválasztása, szerződés megkötésének jóváhagyása 

Györffy  Szabolcs  Zoltán társulás  elnöke: az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta,  annyit
kíván elmondani, hogy az előző kitűzött ülés elmaradt, viszont az étkeztetés folyamatossága
érdekében a polgármesterek beleegyezésével az intézményvezető továbbra is megrendelte a
tízórait, ebédet, uzsonnát, így a szerződést a társulás utólag hagyná jóvá. Az árakat mindenki



látta, most a nyersanyag árak megemelkedtek 500 Ft + Áfa fölé a három étkezés tekintetében.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás ezzel kapcsolatban. Kérdezi az intézményvezetőt,
hogy elégedettek-e. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: igen elégedettek, ha bármilyen problémát meg
kellett  oldani,  mindenben  partner  volt  ez  a  cég,  például  a  diétás  étkezés  eljuttatása
vonatkozásában  is.  Apró-cseprő  hiányosságok,  ha  vannak,  akkor  azért  szólni  szoktak,  és
orvosolja a főnök asszony a problémákat. Esetleges kirándulás, vagy egyéb elfoglaltság okán
amennyiben előbb kérik az ebédet, vagy a tízórait, abban is mindig partner a cég. Az étkezés
szabályozva  van,  hogy  mennyi  só,  mennyi  cukor  stb.,  ez  a  felnőttektől  kicsit  idegen,  de
csodálkoznak  rajta,  hogy  a  gyermekek  pedig  megeszik  és  szeretik,  vannak  válogatós
gyerekek, de azok mindig is voltak. Úgy gondolja, hogy nincsen probléma, a másik dolog
pedig az, hogy abban az időben körbejárt minden lehetséges környékbeli lehetőséget, hogy
árajánlatokat  kérjen,  de a  szállítást  nem tudták volna  vállalni.  Tapolcán pedig úgy tudták
volna vállalni,  hogy a másnapi  tízórait  délután hozták volna ki,  de az már nem friss. Így
mindenképpen ez a célszerű és kéri, hogy ha lehet, maradjon ez a szolgáltató. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e más észrevétel. Megállapítja, 
hogy nincsen, ezért javasolja a Káli-Gast Kft-vel a szerződés jóváhagyását 2021. augusztus 1. 
napjától.

Nagy  Éva  ügyintéző:  el  kell  dönteni,  hogy  milyen  hosszú  időtartamra  hagyja  jóvá  a
szerződés kötését a Társulási Tanács, az árajánlat egy évre szól. Korábban öt évre szólt, és
akkor mindig módosításra került a szerződés az ár vonatkozásában. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: javasolja  kettő  évre.  Kérdezi,  hogy  évente
felülvizsgálhatja-e a szolgáltató. 

Nagy Éva ügyintéző:   ahogyan a nyersanyag árak emelkednek, úgy mindig új árajánlatot
nyújtanak be, azért írta bele az árajánlatba, hogy csak egy évig tudja ezen az áron biztosítani a
szolgáltatást. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke:  javasolja  a  szerződés  jóváhagyását  2021.
augusztus 1-től kettő éves időszakra. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási  Tanácsa a Köveskáli  Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvodában a gyermekétkeztetésének ellátására a Káli-Gast Kft.  (székhely:
8254 Kővágóörs, Jókai u. 48. ; adószám: 23346664-2-20 ; képviseli: Csepeli Veronika,) által
benyújtott  ajánlatot  elfogadja,  a  Káli-Gast  Kft-vel  az  előterjesztés  szerinti  Vállalkozói
Szerződés megkötését 2021. augusztus 1. napjától kettő éves időszakra jóváhagyja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.



Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán Társulás Tanács Elnöke
Határidő: 2021. július 31.

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: annyit még el kíván mondani, hogy az idei évben 
az óvoda udvar fejlesztésére nyert az Önkormányzat pályázatot, melynek kivitelezését 
áprilisra vállalták. Megköszöni a részvételt és az ülést 8:45 órakor bezárja.

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán Csombó Zoltán
társulás elnöke társulás tagja


