
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja és Tard Község Önkormányzata 
               Képviselőtestületének 2013. május 08.-án 18 órai kezdettel a Tard Község          
               Önkormányzat Teleház közösségi termében megtartott együttes testületi  üléséről. 
 
Jelen vannak: Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: 

Vasas Csaba polgármester, Boldizsár Bertalan alpolgármester, Kerékgyártó 
Károly, Kovácsné Tóth Katalin, Lénárt Sándor önkormányzati képviselők 

    
   Tanácskozási joggal jelen van: Farmosi Zoltán jegyző 
 

Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: Kósik István 
polgármester, Csendes Péter alpolgármester, Dósa László, Kovács Róbert és 
Mizser László önkormányzati képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Farmosi Zoltán jegyző 

 
Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: Dávid 
Zoltán polgármester, Klubukné Lénárt Margit alpolgármester és Hári Szilvia 
önkormányzati képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Farmosi Zoltán jegyző 
 
Tard Község Önkormányzata képviselő testülete részéről: Gál János 
polgármester, Kleszó Tibor alpolgármester, Brunner Éva, Hajdu József, 
Kelemen Károlyné, Kovács Béla, Nagy Béla, képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Derekas Sándor kirendeltség vezető 
A jegyzőkönyvet Molnár Izabella vezeti.  
        

Távolmaradását bejelentette: 
Bükkzsérc Község Önkormányzata részéről: Földes Péter és Kiss Károly 
önkormányzati képviselők. 
 
Cserépfalu Község Önkormányzata részéről: Nagy József és Virág Tiborné 
önkormányzati képviselő 
 
Cserépváralja Község Önkormányzata részéről: Orosz Attila és Lénárt József 
önkormányzati képviselő 
 

Vasas Csaba Bükkzsérc község polgármestere 
 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bükkzsérc Község Önkormányzatának 
képviselő testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van  
 
Kósik István Cserépfalu község polgármestere  
 



Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Cserépfalu község önkormányzatának képviselő 
testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Mizser László és Kovács Róbert képviselőket. 
 
Dávid Zoltán Cserépváralja község polgármestere  
 
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy Cserépváralja község Önkormányzatának 
képviselő testülete határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő képviselő 
jelen van, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Klubukné Lénárt Margit alpolgármestert és Hári 
Szilvia képviselőt. 
 
Gál János Tard község polgármestere 
 
Köszönti, a megjelenteket megállapítja, hogy Tard község Önkormányzatának képviselő 
testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, az ülést 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nagy Béla és Kovács Béla képviselőket. 
 
Javaslatot tesz az írásban megküldött napirendi pontok elfogadására. 
 
Bükkzsérc község önkormányzatának képviselő testülete a napirendi  pontokat egyhangúan 5 
fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint, 
 
Cserépfalu község önkormányzatának képviselő testülete  a napirendi pontokat egyhangúan 5 
fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint, 
 
Cserépváralja község önkormányzatának képviselő testülete a napirendi pontokat egyhangúan 
3 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint,  
 
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete a napirendi pontokat egyhangúan 7 fő igen 
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: 

  
NAPIREND 

1. Döntés a Bükk Kincsei Napközi otthonos Óvoda további működéséről.  
Előadó: Óvoda vezető 
Referens:  kirendeltség-vezető, költségvetési ea. 

 
 
Gál János Tard Község polgármestere elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztést a képviselők kézhez kapták, eszerint:  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2013. május 8-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés a Bükk Kincsei Napközi otthonos Óvoda további működéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda vezetőjeként az óvoda jövőbeni működésével 
kapcsolatosan az alábbi előterjesztést teszem: 



 
1. Jelenlegi állapot 

Az 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról szabályai szerint (továbbiakban: Kt.) 
 
 Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralj

a 
Tard  

Napi 
Nyitvatartási 
idő 

9 óra 10 óra 8 óra 10 óra  

Gyermekek 
száma 

24 fő 
(1 fő SNI) 

27 fő 11 fő 28 fő 
(1 fő SNI) 

Kt. 3. mell. 
Átlag létszám  20 fő 
Maximális lét. 25 fő 

Csoportok 
száma 

1 2 
(Délelőtt 2 
csoportban, délután 
összevontan) 

1 1 A maximális 
létszám fenntartói 
engedéllyel 
átléphető. 

Óvodavezető    1 fő Kt. 1. mell. 
Heti 6 óra 

Tagóvoda 
vezető 

1 fő 1 fő   Kt. 1. mell. 
Heti 30 óra 

Óvónők 
száma 

1 fő 2 fő 1fő 2 fő Kt. 1.mell. 
Heti 32 óra 

Dajkák 
száma 

2 fő  
( 1 fő 40 órás, 
1 fő 30 órás) 

2 fő 
(1 fő 40 órás, 1 fő 
30 órás) 

1 fő  
közfoglalkoztatott 

1 fő 
(+ 1 fő 
közfoglalkoztatott) 

Heti 40 óra  

 
2. Óvodai társulás megléte esetén. 

A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 2013. szeptember 
1-től érvényes mellékletei szerint. 
 
 Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Tard  
Napi 
nyitvatartási idő 

       9 óra     10 óra          8 óra        10 óra Nkt. 6. mell. 
Finanszírozott 
időkeret:  
heti 61 óra 
 

Gyermekek 
várható létszáma 

22 fő 
(2 fő SNI) 

26 fő 7 fő 26 fő Nkt. 4. mell. 
minimum   13 fő 
maximum  25 fő 
átlag          20 fő  

Csoportok 
száma 

1  2 
 

Nem indulhat 2  

Óvodavezető    1 fő 
 

Nkt. 5. mell. 
Kötelező órája:  
heti 10 óra 

Óvónők száma 1 fő  2 fő  1 fő Nkt. 62.§ (5) bek. 
Heti 32 óra 

Dajkák száma 1 fő 2 fő  2 fő Heti 40 óra 

Tagintézmény-
vezető 

1 fő 1 fő    Nkt. 5. mell. 
Kötelező órája: 
heti 26 óra 

Pedagógiai 
asszisztens 

0,25 fő 0,25 fő 0,25 fő 0,25 fő Nkt. 2. mell. 
3 óvodai 
csoportonként  
1 fő 

Intézményvezető 
helyettes 

   1 fő Nkt. 5. mell. 
(51-200 
gyermek) 
Kötelező órája: 
heti 24 óra 



• Az Nkt. 1. számú melléklete az alkalmazott vezetők kötelező létszámát, míg a 2. 
számú melléklete a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
finanszírozott létszámát szabályozza. Mivel az alkalmazotti létszám tekintetében 
áttért az állam a feladatfinanszírozásra, ezért azt is megmondja ezzel, hogy a meglévő 
paraméterekhez mennyi létszámot finanszíroz. (2013-ban 8 óvónőt, 4 dajkát, 
jelenleg összességében 9 óvónő és 4 dajka van alkalmazásban.) 

 
• 2012. évben a 2011. évi CLXXXVIII. költségvetési törvény alapján: 

‐ az intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása: 32.000.-Ft/fő/év, 
2013-ban megszűnt. 

‐ tagintézményi támogatás 70.000.- Ft/fő/év, 2013-ban megszűnt. 
‐ kistelepülési intézményi támogatás 16.710.-Ft/fő/év, 2013-ban megszűnt. 

 
3. Önálló óvodák esetében az Nkt. szabályai szerint 

 
 Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralj

a 
Tard  

Napi 
nyitvatartási 
idő 

9 óra 10 óra 8 óra 8 óra Nkt. 6. mell. 
Finanszírozott 
időkeret: 
heti 61 óra 

Gyermekek 
várható 
létszáma 

22 fő 26 fő 7 fő 26 fő Nkt. 4. mell. 
minimum  13 fő 
maximum 25 fő 
átlag         20 fő 

Csoportok 
száma 

1  2 
(délelőtt külön csop. 
délután 
összevontan) 

1 
(Nem indulhat 8 
fő alatt.) 

2 
(délelőtt külön csop. 
délután 
összevontan) 

 

Óvodavezető  1 fő 1 fő  1 fő Nkt. 5. mell. 
Heti kötelező óra: 
12 óra 

Óvónő 1 fő 2 fő  2 fő Nkt. 
heti 32 óra 

Dajka 1 fő 2 fő  2 fő heti 40 óra 

      

 
• Amennyiben nincs társulás, a finanszírozott létszámból kikerül a pedagógiai 

asszisztens, mivel az csak 3 óvodai csoport után jár. (Nem kötelező létszám, de 3 
csoport után finanszírozza az állam.) 

• Minden intézményben óvodavezetőt kell kinevezni. Intézményvezető-helyettesre 
ellenben nincs szükség 51 fő gyermeklétszám alatt. 

• Az óvodavezető, tagóvoda vezető heti kötelező órája egyenként annyira lecsökken, 
hogy a csoportban másik óvónőt kell alkalmazni helyettük, hogy a nyitvatartási idő 
alatt óvodapedagógus foglalkozzon a gyerekekkel, vagy csökkenteni kell a 
nyitvatartási időt, de így is túlórája keletkezik az óvónőknek.  

• Cserépváralján óvodai csoport nem indulhat 8 fő alatt. (Nkt. 89.§ (1) bek.) Javaslom 
a gyerekeket beintegrálni a társulás valamelyik óvodájába. Bármelyik községhez 
csatlakozik azonban, mindháromnál jelentkezik az a probléma, hogy maximális 
csoportlétszám túllépése esetén 2 csoportot kell indítani, amelyhez az alkalmazotti 
létszámot is biztosítani kell. (Tehát 2 csoportra 4 óvodapedagógus és 2 dajka.) 

• A cserépváraljai gyerekek integrálását a 2012. évi CCIV. tv. Magyarország 2013.évi 
központi költségvetéséről szóló törvénye ismeretében is javaslom, mert e szerint egy 
óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit együttesen akkor 



is, ha az utóbbiak a fenntartótól eltérő településen vannak. Könnyebb és 
gazdaságosabb megszervezni is az óvodai nevelést, ha egy helyen több gyermek, több 
óvónő és dajka dolgozik. 

• Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 
támogatására 600 millió forintot különített el az állam. (Feltétele, hogy kísérő 
szükséges, aki lehet az óvónő, aki reggel elkíséri őket.) 

 
4. Az óvoda törvényes működése tekintetében lehetséges változatok 2013. 

szeptember 1-től 
 

4.1. Jelenlegi társulás megléte esetén: 
• Amennyiben Tardon 2 csoport (16 fős és 15 fős) indul és a cserépváraljai 

gyerekeket ide utaztatjuk, szükséges 3 óvodapedagógus (A meglévő 
óvodavezető és 2 óvodapedagógus,valamint a nyitvatartási idő 8 órára 
csökkentése.) és 2 dajka szükséges, a meglévő tardi dajka mellé kell egy főt 
felvenni (Lehetségesnek tartom, hogy a meglévő 8 órás mellé egy 6 órás 
legyen.) Tehát e szerint a változat szerint csak egy 6 órás dajka kerül be 
plusz emberként az eddigiekhez képest. 
 

• Másik változat, ha Cserépfaluba utaztatjuk a cserépváraljai gyerekeket. 2 
csoport indulna, (17 fős és 16 fős) melyhez szükséges 4 óvodapedagógus (A 
meglévő 1 tagóvoda vezető és 2 óvónő mellé át kell venni a cserépváraljai 
óvónőt.) és 2 dajka szükséges. (Itt is megoldható 8 órással és 6 órással.) 
 

• Bükkzsérc községbe való integrálással 2 csoport indulna, (15 fős és 14 fős) 
melyhez szükséges 4 óvodapedagógus (A meglévő 1 tagóvoda vezető és 1 
óvónő mellé át kell venni a cserépváraljai óvónőt és át kell irányítani fél 
állásban egy óvodapedagógust Tardról.) és 2 dajka (A meglévő 8 órás és 6 
órás dajka megfelelő.) 

 
4.2. Társulás megszűnése esetén: 

 
• Amennyiben Tard kiválik a társulásból a Bükk Kincsei nevet a társulás többi 

óvodája viszi tovább, megváltozik a székhely település, Tard 
Önkormányzatának új óvodát kell alapítani. 

 
• Szükséges dönteni a cserépváraljai kihelyezett csoport 2013. augusztus 31-vel 

történő megszüntetéséről, hiszen a törvény nem enged 8 fő alatt intézményt 
működtetni. 

 
• A Bükk Kincsei Óvoda vezetőjének megbízása 2013. június 30-án lejár. 

Szükséges lesz a következő öt évre kiírni a pályázatot. 
 

• A társulásokat eddig ösztönző állami normatívák már nem támogatják idén a 
költségvetésünket, hiszen megszüntették azokat.  

 
• A Tardi Önkormányzati Hivatalban megszűnik a plusz munkával járó 

adminisztráció, illetve nyomtatási és papírköltségek. 
 



• A gesztor település nem kerül abba a helyzetbe, ha esetleg bármely tag nem 
utal a társulásba, neki kelljen megelőlegezni a dolgozók bérét.  

 
Gál János Tard Község Polgármestere elmondja, hogy a tardi képviselő testület már 
tárgyalt az óvodai társulás további működéséről. Sajnos törvényi változás következtében a 
társulásoknak járó normatívát 2013. január 1-vel teljesen megszüntették. Az óvodai társulási 
megállapodás 10. pontja szerint a társulás megszüntetéséről a társult Önkormányzatok 
képviselőtestületeinek közös testületi ülésen kell dönteni.  Szakmailag nagyon jól működött a 
társulás, semmi probléma nem volt, de a finanszírozás megváltozása miatt át kell gondolni a 
további közös jövőt. Az előterjesztést a közös Óvoda intézményvezetője Kelemen Károlyné 
készítette el, akit felkér a tájékoztatásra.   
 
Kelemen Károlyné intézményvezető, Tard Község Önkormányzatának képviselője 
köszönti a megjelenteket, néhány pontosítással kezdi, amely az előterjesztésre vonatkozik. A 
2 sz. táblázatban a cserépváraljai óvodások létszáma 6 fő. Önálló óvodák esetében 1-1 
takarítónőt kell beírni – új nemzeti köznevelési törvény értelmében. A cserépváraljai 
gyermekeket valamelyik óvodába integrálni kell, mert 8 fő alatt nem lehet óvodát fenntartani 
és sajnos a demográfiai adatok nem arra utalnak, hogy a létszám e fölé menne.  A 
nyitvatartási attól függ, hogy melyik verzió lesz elfogadva. Személy szerint a 4. változatot 
támogatnám, azzal a változtatással, hogy a nyitvatartási idő 10 óra legyen. 
 
Kósik István Cserépfalu polgármestere elmondja, hogy a döntésnél több dolgot mérlegelni 
kell, de természetesen Cserépfalu érdekeit szem előtt tartva fognak dönteni. A helyettesítés 
jobban megoldott társulásban, mint önálló óvodaként. Kérdezi, hogy 26 főnél már csoportot 
kell e bontani?  
 
Kelemen Károlyné intézményvezető, Tard Község Önkormányzatának képviselője 
válaszában elmondja, hogy a köznevelési törvény az átlaglétszámot 20 főben, a maximum 
létszámot 25 főben állapítja meg. Fenntartói engedéllyel 25 fő felé lehet menni, de maximum 
30 fő- ig. 
 
Kósik István Cserépfalu polgármestere elmondja, hogy megértik Tardot, mert mindenkinek 
fontos a finanszírozás, sajnos megszűnt az ösztönzés ezzel a változtatással a társulásoknak. 
Álláspontja szerint Cserépfalu beleegyezik a megszűnésbe, valamint kéri az intézményvezető 
asszonyt, hogy legyen segítségükre abban, hogy a 2 verzióra számításokat végezzen, úgymint 
önálló vagy társult forma.  
 
Vasas Csaba Bükkzsérc polgármestere kérdezi, hogy lényegében hogy szűnik meg a 
társulás? 
 
Kelemen Károlyné intézményvezető, Tard Község Önkormányzatának képviselője 
válaszában elmondja, hogy a Bükk Kincsei Óvoda nem szűnik meg, csak Tard kilép a 
társulásból. A többi Óvoda működhet tovább együtt.  
 
Kósik István Cserépfalu polgármestere kérdezi, hogy pénzügyileg hogy az egyszerűbb? 
Szerinte ezt is mérlegelni kell.  
 
Dávid Zoltán Cserépváralja polgármestere elmondja, hogy településük sajnos nagyon 
különleges helyzetben van. Az alacsony gyermeklétszámra való tekintettel az 
Önkormányzatnak lépni kell. Elmondja, hogy ők is kilépnek a társulásból és valószínű Tard 



felé nyitnak. Pozitívan fogadták, hogy Tard kész fogadni a gyerekeket. Véleménye szerint a 2 
képviselőtestületnek tárgyalnia kellene.  
 
Gál János Tard Község polgármestere elmondja, hogy szakmailag semmi probléma nem 
volt a társulással, ez nyilvánvaló, szerinte ezzel mindenki egyetért.  
Javasolja a jelenlévő képviselőtestületeknek, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott 
döntésről külön-külön szavazzanak.  
 
Bükkzsérc község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei napközi-
otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen szavazatával 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  
 

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      18 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 
Bükkzsérc Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a település 

2013. évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 
 

Bükkzsérc Község önkormányzatának képviselő-testülete a Cserépfalu, Cserépváralja és Tard 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Cserépfalu község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei 
napközi-otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen 
szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      24 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 
Cserépfalu Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a település 

2013. évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 
 

Cserépfalu Község önkormányzatának képviselő-testülete a Bükkzsérc, Cserépváralja és Tard 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Cserépváralja község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei 
napközi-otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 3 fő igen 
szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      16 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 
Cserépváralja Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a 

település 2013. évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 
 

Cserépváralja Község önkormányzatának képviselő-testülete a Bükkzsérc, Cserépfalu és Tard 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei napközi-
otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      50 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 
Tard Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a település 2013. 

évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 
 

Tard Község önkormányzatának képviselő-testülete a Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
 



Gál János Tard Község polgármestere elmondja, hogy ha már így alakult, hogy a 
továbbiakban az óvodák külön utakon járnak, sok sikert kíván az önkormányzatoknak.  

A képviselő testületek részéről az együttes testületi ülés keretein belül egyéb javaslat nem 
érkezett, ezért Gál János Tard község polgármestere az ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 

	 Vasas	Csaba	 	 	 	 	 	 Kósik	István	
        Bükkzsérc község polgármestere   Cserépfalu község polgármestere 
 

	

	 Dávid	Zoltán	 	 	 	 	 	 Farmosi	Zoltán	
    Cserépváralja község polgármestere       Bükkzsérc – Cserépfalu - Cserépváralja 
             községek körjegyzője 

	

	 Gál	János	 	 	 																																				Dr.	Jakab	Orsolya	
Tard község polgármestere                                    Mezőkövesd Város jegyzője  
                                                                                              nevében és megbízásából 
 
 
	 	 	 	 Derekas	Sándor		
    Kirendeltség-vezető 
 
 
                                                                                                      
       Mizser László       Kovács Róbert  
Cserépfalu község jkv. hitelesítője� � ����������������Cserépfalu község jkv. Hitelesítője 
               
 
 
 

Klubukné	Lénárt	Margit	 	 	 	 	 Hári	Szilvia	
Cserépváralja község jkv. hitelesítője� � �����Cserépváralja község jkv. hitelesítője 

 

	

															Nagy	Béla			 	 	 	 	 Kovács	Béla			
Tard község jkv. hitelesítője                                 Tard község jkv. hitelesítője 
 


	Gál János Tard Község Polgármestere elmondja, hogy a tardi képviselő testület már tárgyalt az óvodai társulás további működéséről. Sajnos törvényi változás következtében a társulásoknak járó normatívát 2013. január 1-vel teljesen megszüntették. Az óvodai társulási megállapodás 10. pontja szerint a társulás megszüntetéséről a társult Önkormányzatok képviselőtestületeinek közös testületi ülésen kell dönteni.  Szakmailag nagyon jól működött a társulás, semmi probléma nem volt, de a finanszírozás megváltozása miatt át kell gondolni a további közös jövőt. Az előterjesztést a közös Óvoda intézményvezetője Kelemen Károlyné készítette el, akit felkér a tájékoztatásra.  
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