
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Köveskál  és  Térsége Óvoda Társulás  2022. október  06.  napján tartott  nyilvános
üléséről 8.30 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Kultúrház 

Jelen vannak: 
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke (Köveskál polgármestere)
Sárvári Csaba társulás alelnöke (Szentbékkálla polgármestere)
Kulin Miklós György társulás tagja (Balatonhenye polgármestere)

Tanácskozási joggal: 
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszönti a megjelenteket,  megállapítja,  hogy a
társulási ülés három fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő három napirend
elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

21/2022. (X. 06.) KTOT számú határozata

napirend elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 2022. október 06-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Óvodavezetői beszámoló elfogadása a 2021/2022. nevelési évről 
2.) Óvodavezetői munkaterv elfogadása a 2022/2023. nevelési évre 
3.) Tájékoztatás köznevelési intézmények fűtéséről

1.) Óvodavezetői beszámoló elfogadása a 2021/2022. nevelési évről 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: az  anyagot  mindenki  megkapta.  Kérdezi  az
óvodavezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a lényege az a dolognak, hogy az óvodának van
egy  helyi  nevelési  programja,  amit  saját  maguk  alkottak  erre  az  óvodára  fókuszálva,  a
személyzeti  feltételek,  a  helyszín  figyelembevételével.  Továbbá  van  az  óvodai  nevelés
országos alapprogramja, az abban foglaltakat kötelező a helyi programban megjeleníteni, és
ebből csinálnak egy éves programot, amit terveznek megvalósítani a nevelési évben. Nyilván
ez egy tervezet, amin minden más dolog változtathat, nagyjából azért igyekeznek betartani.
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Az  óvodai  nevelést  évszakok  szerint  tervezik  mindig,  még  az  évszakokkal  kapcsolatban
foglalkoznak  a  gyerekekkel,  ahhoz kötődően a  különböző tevékenységi  formákat,  a  zenei
nevelést,  a  vizuális  kultúrát,  környezet  és  természet  megismerése,  a  matematikai
összefüggések, és ehhez keresik, hogy melyik verset, illetve éneket tanítsák a gyermekeknek.
Ezen kívül van olyan kiemelt feladatuk, mint a tánc szervezése, amit a kolléganő, aki már
nyugdíjba ment, de szerencsére még vállalta, valamint a kormány is könnyített azon, hogy a
közalkalmazottak  visszamehetnek augusztus  31-ig közalkalmazotti  munkakörbe azok,  akik
nyugdíjba  vonultak.  Azt  mondta  a  kolléganő,  hogy még ebben az  évben tudja  vállalni  a
gyermekek nevelését. 

Györffy Szabolcs társulás elnöke: kérdezi, hogy utána már nem tudja vállalni? 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: még arról nem beszéltek. Ettől függetlenül írtak
ki  pályázatot  a  munkakörre.  Szóval  az  évszakoknak  megfelelően  töltik  meg  a  tervezetet,
illetve  van  a  tánc,  rengeteget  kirándulnak,  zöld  óvoda  az  intézmény,  2021-ben  már
harmadszor nyertek el a pályázatot, 94 %-os lett az óvoda zöld óvoda pályázata. Majd még
ezután  kell  elkészíteni  a  pályázatokkal  kapcsolatban  a  kilenc  év  összefoglalóját.  Nagyon
fontos számukra a szülők és a nevelők jó kapcsolata, azokkal a szülőkkel, akikkel naponta
találkoznak, azokkal tudnak beszélni. Akikkel nem találkoznak, azokat telefonon felhívják, ha
Covid nem lenne, akkor szívesen elmennének családlátogatásra is. Megnyitották januárban az
óvodát, mert hallani lehetett, hogy sok intézményben nem lehetett bemenni a szülőknek, úgy
döntöttek, hogy már bejöhetnek a szülők januárba az óvodába, az mégis más, hogy nem az
ajtóban kell a gyermeket elszakítani a szülőtől. Úgy értékeli, hogy amit elterveztek a tavalyi
munkatervben, azt meg tudták valósítani. Terveztek versmondó napot, és arra meghívta az
alpolgármester asszonyt, védőnőt és a szülői munkaközösség vezetőjét is ugyan a tervezett
április 11-i időpontot el kellett halasztani betegség miatt, de az új időpontban nagyon ügyesek
voltak a gyerekek. Nyitnak kifelé minél  többet,  jönnek-mennek a községben, hogy lássák,
hogy itt a településen működik óvoda. A sakk, ami még volt, ami nem úgy valósult meg, mint
ahogyan  eltervezték,  mert  akkor  ősszel,  amikor  elindultak  még  nem lehetett,  illetve  nem
tudták  beszervezni  a  szokásos  módon  az  Istvándi  Lajost  Mindszentkálláról.  Akkor  úgy
gondolta, hogy nyáron bepótolják, úgy, hogy a fia korcsoportos csapatban bajnok, továbbá
volt korcsoportos bronzérmes sakkbajnok, most már nem sakkozik versenyszerűen, amióta
gimnazista lett, de szokott online neves sakkozókkal sakkozni. Így a fia június 15-től június
végégig ment az óvodába, hogy a gyermekeknek megmutassa, illetve megszerettesse a sakkot.
Nagy sikere volt, 10 gyermek vett rajta részt, így ez is megvalósult. Végül is ellenőrzés hátán
ellenőrzés  volt  június  10-én  a  vezetői  tanfelügyeleti  ellenőrzés  történt  meg,  amit  még
februárról halasztottak el júniusra. Ez abból szempontból jelentett problémát, hogy a ballagást
kellett  hátrébb tolni,  arra is fel  kellett  készülni a gyermekek búcsúztatására.  Annyit  kíván
elmondani,  hogy  az  ellenőrzés  során  azt  mondták,  hogy  példaértékű  munkát  végez  az
óvodában. 

Györffy Szabolcs társulás elnöke: ezt meg tudja erősíteni, ő is ott volt az ellenőrzésen. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető:  igen,  mert  interjút  készítettek  a
polgármesterekkel. Az ellenőrzésre mindenféle dokumentációt ki kell készíteni, mindenféle
tervezést, a megvalósítás bizonyítására elő kell készíteni a szükséges iratokat. Már november
30-ig fel kellett tölteni az Oktatási Hivatal felületére a dokumentumokat, hogy már korábban
megismerhessék az ellenőrök. A napi nevelő munka mellett egy ilyen kis óvodában ez nagyon
sok munka, aminek ára van. Az ember mindig a családi dolgait és a saját szabadijét kell, hogy
feláldozza, hogy ezt ilyen szinten, színvonalon lehessen végezni. Mindig elmondja, és most is
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elmondja, és meg szeretné köszönni, hogy az óvoda támasza a fenntartó, illetve a hivatalban
dolgozók, ritka az ilyen, hogy ilyen a kapcsolat van az intézmény és a fenntartó között. 
A kirándulás szervezés is pillanatok alatt történt, mert mindenki azon van, hogy csinálják és
menjen a dolog, melyet nagyon köszön és számára ez nagy megnyugvást jelent, és mindig
nagy szeretettel említi meg mindenkinek, hogy ilyen jó kapcsolat van az óvoda és a fenntartó
között és erre sokan irigykednek is. 

Györffy Szabolcs társulás elnöke: köszöni szépen a kiegészítést. Javasolja, hogy aki el tudja
fogadni a beszámolót, kézfeltartással jelezze. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

22/2022. (X. 06.) KTOT számú határozata

óvodavezetői beszámoló elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó
óvodavezetői beszámolót elfogadja. 

2.) Óvodavezetői munkaterv elfogadása a 2022/2023. nevelési évre 

Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke: kérdezi  az  óvodavezetőt,  hogy  a  munkatervvel
kapcsolatban is mond-e pár szót? 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: a  munkaterv  mindig  ugyanaz.  Az  időbeli
dolgok be vannak írva, hogy mit, mikor csinálnak, de ezek is változhatnak, mivel, hogy terv.
Semmi más nem kívánnak megvalósítani, mint amit eddig az elmúlt években tettek. Olyan
változás van, hogy szoktak olyan felméréseket végezni, mivel a szabadságokat ki kell adni,
hogy  az  őszi,  téli,  tavaszi  szünetekben  kérnek-e  a  szülők  a  gyermekeknek  óvodát  és  ha
nincsen legalább 5 gyermek, akkor nem szoktak kinyitni, hanem szabadságra tudnak menni.
Az idén az őszi szünet vonatkozásában változás történik, mert ezek miatt a rezsi dolgok miatt
úgy döntött a kormány, hogy őszi szünet nem lesz, és akkor a téli szünet tartson tovább. A
többi  miden  más  a  nevelési  program  szerint  kerül  megvalósításra.   A  programban  úgy
szerepel,  hogy  óvodapedagógus  kolléga,  nem  ír  nevet  azért,  mert  pályázás  alatt  van  az
óvodapedagógusi állás. Anikó kolléganő amikor nyugdíjba vonult, akkor megbeszélték, hogy
erre  a  nevelési  évre  tudja  vállalni.  
Az alapító  okirat  változott  augusztus  1-től,  mivel  sajátos  nevelési  igényű gyermek  ugyan
nincsen, de a személyi és tárgyi feltételeket megtartják, ami ehhez szükséges. Gondol itt arra,
hogy kérte a fenntartótól tavaly, hogy nem csak a sajátos nevelési igényű gyermekek részére,
hanem  a  fejlesztésre  is  legyen  biztosítva  helyben  fejlesztő  szakember,  mivel  kapacitás
hiányában nem tud a Tapolcai Pedagógia Szakszolgálat fogadni iskola előtt gyermeket. Így
továbbra  is  marad  az  óvodában  a  kolléganő  vállalkozásban,  aki  ellátja  ezt  a  fejlesztő
pedagógiai  tevékenységet,  mivel  gyógypedagógus,  ha  esetleg  jön  sajátos  nevelési  igényű
gyermek, akkor továbbra is el tudják látni személyi feltétel vonatkozásában is ezt a nevelést,
mert ez más szakembert igényel, akinek meg van ehhez a képesítése. A fejlesztést  is meg
tudják  oldani  továbbra  is,  még  nem  kapták  meg  az  eredményeket,  de  a  szülőkkel  már
közölték, hogy kit kell bevinni, aki tudja, az beviszi, aki nem tudja bevinni, annak helyben
tudnak segíteni. 
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Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke: a  pénzügyes  kolléganőtől  tudja,  hogy  visszamenőleg
megkapta az óvoda a támogatást 8 hónapra a sajátos nevelésű gyermekekre. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  annak ellenére, hogy akkor még nem került bele, de
akkor  még úgy szólt a jogszabály, így jár visszamenőleg. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: amikor az államkincstári ellenőrzés volt, akkor
mondták, hogy milyen precíz dokumentáció került összekészítésre, és akkor erről a sajátos
nevelési igényű gyermekről is volt dokumentáció, és azért nem igényeltek állami normatívát,
mert úgy tudták, hogy ha nincsen benne az alapító okiratban, akkor nem jogosult rá az óvoda.
Ettől függetlenül olyan precízen zajlott az ő nevelése, az óvodába minden dokumentálva lett,
a képesítésnek megfelelő kollégákkal, látták ezt az ellenőrök, és azért tűnt fel nekik ez, hogy
mégis csak utána néznek, hátha mégis csak lehet. Akkor fel is hívták, hogy volt egy bizonyos
időszak, amikor a jogszabály engedélyezte,  úgy, hogy fognak erre indítani  egy eljárást  és
hoznak  egy  határozatot  és  valamikor  januárban  majd  kapnak  állami  támogatást,  mivel
foglalkoztak ezzel a kisgyermekkel. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: most már elfogadták két körben is, hogy bekerüljön az
alapító okiratba, ennek ellenére a kincstárban a törzskönyvi nyilvántartásban még mindig nem
sikerült bejegyzést elérni. Utoljára dátum probléma volt,  így még egy kört kell futni majd
tavasszal, de ettől függetlenül meg vannak a feltételek. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: azt még el kívánja mondani, hogy most kedden
volt az intézményben egy átfogó ellenőrzés,  amelyen azt mondták,  hogy ez az óvoda egy
„kincsesdoboz a semmi közepén”. A „semmit” azt arra értik, hogy nincs itt egy nagy óvoda,
ahonnan segítséget kaphatna. 

Györffy Szabolcs társulás elnöke: köszöni a kiegészítést, javasolja a munkaterv elfogadását.

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

23/2022. (X. 06.) KTOT számú határozata

munkaterv elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó
munkatervet elfogadja. 

3.) Tájékoztatás köznevelési intézmények fűtéséről

Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke: van  egy  veszélyhelyzeti  működésről  szóló  rendelet,
amely október 1-től érvényes és a minimumkövetelményeket fogalmazza meg, ez 14 év alatti
gyermekek  esetében  20  Celsius-fok,  persze  az  óvodásokra  nem  biztos,  hogy  alkalmazni
kellene. A jelenlegi gázdíj, ami jelenleg 2,64 Ft/MJ, az öt-hatszorosára fog emelkedni január
1-től, és ezzel kapcsolatban kellene valamilyen tervet elfogadni. A jelenlegi álláspont az, hogy
maradjon az eddigi 22 Celsius-fok. 

4



Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: bíznak  benne,  hogy  jókor  jött  az  óvodai
homlokzat hőszigetelésre elnyert pályázat. 

Györffy Szabolcs társulás elnöke: a belmagasság is lejjebb lett véve. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: ezen kívül még ott vannak a cserépkályhák, ha
annyira vészes lesz a helyzet, akkor abba is be tudnak gyújtani. 

Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke: a  garázsban  van  felhasogatott  fa,  amiből  tudnak
biztosítani  az  óvoda  részére.  Ha  nagyon  hideg  lesz,  és  bevállalják  a  dolgozók,  akkor
napközben heti kétszer befűtenek, akkor egy alap valaminek jó lenne, ha szükséges lesz. 

Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke: kérdezi,  hogy akkor  most  milyen  határozatot  kellene
elfogadni. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: olyan döntést kellene hozni, hogy a társulási  tanács
elfogadja  az  elhangzottakat,  azaz,  hogy  ne  legyen  20  Celsius-fok,  hanem  inkább  22,
amennyiben  nagyobb hideg,  illetve  mínuszok  lesznek,  akkor  cserépkályhával  rásegítenek,
illetve rögzítik azt, hogy számítanak megtakarításra a szigetelés okán. 

Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke: javasolja  az  elhangzottak  alapján  a  határozat
meghozatalát. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

24/2022. (X. 06.) KTOT számú határozata

Köznevelési intézmény fűtéséről

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa – figyelembe véve a Kormány egyes
intézmények  veszélyhelyzeti  működéséről  szóló  353/2022.  (IX.  19.)  számú  rendeletét  -
elfogadja, hogy a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodában a hőmérséklet
22  Celsius  fok,  tartós  hideg  (mínuszok)  esetén  a  gázfűtésen  felül  cserépkályhák
beüzemelésével  rásegítik  a  fűtést,  melyhez  Köveskál  Község Önkormányzata  a  szükséges
tűzifát biztosítja. 
A  Társulási  Tanács  rögzíti  továbbá,  hogy  az  óvoda  épület  jelenleg  folyó  homlokzati
szigetelése kapcsán megtakarítás várható.

Györffy Szabolcs társulás elnöke: nagyon a végéhez közeledik a színezés és szigetelés, de
most már a nehezén túl  vannak.  Voltak olyan többletköltségek elsősorban a településképi
rendeletből  adódóan  a  homlokzatnál  voltak  olyan  feladatok,  amit  el  kellett  végezni,  ez
130.000  Ft  többletköltséget  eredményezett.  Kérdezi,  hogy  esetlegesen  lehetne-e  ezt  úgy
kiegyenlíteni, hogy Köveskál vállalná az 50 %-át, a másik 50 %-ot pedig gyermeklétszám
arányában, nem tudja, hogy melyik településről mennyi gyermek jár. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: Szentbékkálláról  hat  gyermek,
Balatonhenyéből nincsen, Mindszentkálláról négy. 
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Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke: 100.000  Ft-ot  jelentene  Szentbékkállának  és
Mindszentkállának. 

Sárvári Csaba társulás alelnöke:  kedden lesz testületi ülése Szentbékkállának, nem hiszi,
hogy akadálya lenne. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ezt majd úgy lehet, hogy ha meglesz a pontos összeg,
akkor meghozza a testület a döntést, hogy kéri azt. 

Sárvári Csaba társulás alelnöke: azt is lehet, hogy a három település elosztja arányosan. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  a  beruházások,  felújítások  vonatkozásában  külön
rendelkeztek a társulási megállapodásban. 

Sárvári Csaba társulás alelnöke: ha már négyen vannak fenntartók, akkor…

Györffy Szabolcs társulás elnöke: ha a 365.000 Ft-ot négyféle osztanánk, akkor 120.000 Ft. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: járni  fog olyan kisgyermek az óvodába,  aki
egyes  típusú  cukorbeteg,  aminek  szintén  lesz  költségvonzata,  de  nem  zárhatják  ki  az
óvodából.  Érdeklődött  már,  tavaly  írt  levelet  az  Oktatási  Hivatalnak,  ezzel  kapcsolatban
továbbképzést kell végezni egy kollégának, az elmúlt évben ez ügyben Székesfehérváron volt
képzés.  
Annak a kollégának,  aki  ezt  a  felügyeletet  végzi  az  intézményben,  jár  havonta  pártízezer
forint fizetés kiegészítés. Úgy gondolkodott, hogy Anikó, mivel nyugdíjas, nem jöhet szóba, ő
személy szerint nem tud elszakadni, viszont van a nevelést kisegítő munkakörben érettségivel
rendelkező dajka, aki erre alkalmas lenne. Ezzel a kolléganővel már beszélt, hogy vállalná-e
ezt a kötelezettséget addig, amíg ez a kisgyermek az óvodába jár, a válasza igen volt, tehát ezt
is meg tudják oldani, ha ez a gyermek betölti a három évet. Remélhetőleg ezt szerencsésen
meg fogják tudni oldani, így tudják majd fogadni ezt a gyermeket. 

Györffy Szabolcs társulás elnöke:  még egy dologról kell beszélni, érkezett egy pályázat a
pályázati felhívásra. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: ezzel  kapcsolatban  azt  szeretné  elmondani,
hogy többször írtak ki pályázatot  az óvodapedagógusi állásra,  soha senki nem nyújtott  be
pályázatot,  érdeklődők  voltak,  de  pályázat  nem  érkezett.  Most  viszont  már  érkezett  egy
pályázat, Balatonfüredről pályázott egy kolléganő. Úgy szokta ezeket a pályázatokat kezelni,
hogy meg szokta várni a benyújtási határidőt, ez jelen esetben október 14., hátha érkezik még.
Egyszerre  szokta  ezeket  a  pályázatokat  felbontani,  mert  nem szeretné,  ha  valaki  előnybe
kerülne. Ez a kolléganő felhívta, hogy személyesen eljöhetne-e, mondta neki, hogy jelenleg
nem szükséges, majd ha megismerte a pályázatát, és érdemesnek találja, akkor majd behívja,
kérte, hogy adja be a pályázatot. Megérkezett a pályázata és már telefonált is, hogy megkapta-
e  pályázatát.  
A következő nap újból érdeklődött, hogy van-e más pályázó, őszintén szólva, ez már sok volt.
Kérdésként  merül  fel,  hogy  ezt  a  balatonfüredi  hölgyet  felveszik  feltehetően,  akkor  a
gyermekek délutáni kísérete hogyan oldódik meg. Ez másképpen nem oldható meg, csak a
falugondoki  buszokkal  kellene  a  gyerekeket  hazaszállítani,  nem tudja,  ez  hogyan oldható
meg, mivel millió feladatuk van a falugondnokoknak, illetve gondolva a mai benzinárakra is.
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Továbbá ennek komoly logisztikája lenne, mivel Mindszentkállán van négy, Szentbékkállán
hat gyermek, Balatonhenyéből jelenleg nincsen, de majd onnan is lesz. Tulajdonképpen egy
kocsi nem is elég, hogy a gyermekek haza legyenek szállítva, nem tudja, hogy ezt hogyan
lehetne  kivitelezni,  hogy  a  fenntartóknak  ne  legyen  probléma.  Kérdezte  ezt  a  hölgyet  a
munkába járás tekintetében, aki kocsival szeretne járni,  de azzal nem tudja hazakísérni az
óvodás 

gyermekeket. Ennek már sok évtizedes hagyománya van az óvodában, a munkaidő beosztást
mindig a buszok menetrendjéhez igazították azért, hogy reggel is és délután is ez megoldott
legyen,  így  a  szülők  biztonságban  tudhatják  gyermeküket.  Amennyiben  ezt  a  hölgyet
felvenné,  akkor  ezt  fel  kellene  adni,  vagy  a  fenntartóknak  kellene  ezt  megoldani  a
falugondnoki  buszokkal,  nem tudja,  hogy érdemes-e ebbe belevágni,  lehet,  hogy ebben a
nevelési évben ezt nem kellene megbolygatni. Reménykedik, hogy azért mindig lesz valaki,
ha másképpen nem, akkor részmunkaidőben, vagy ha lenne szolgálati lakás. 

Györffy  Szabolcs  társulás  elnöke:  egy  megoldás  lenne,  ha  az  új  óvónő  ezt  a  kört
munkaidőben megtenné a busszal és fél ötkor kellene idehozni az autójához. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: ha félreteszik ezt a balatonfüredi jelentkezőt, ha
Révfülöp vagy Tapolca felől lenne jelentkező, akkor azt simán meg tudják oldani, ha ezen a
területen kívül eső jelentkező van, akkor van ez a probléma. Ebben az évben ezt jegelik, de a
jövőben erre gondolni kell, mert az óvoda hosszútávú működését biztosítani kell. 

Györffy Szabolcs társulás elnöke: megköszöni a részvételt és az ülést 9:15 órakor bezárja. 

K.m.f.

Györffy Szabolcs Kulin Miklós György
társulás elnöke társulás tagja
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