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Készült Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2021. augusztus 

02. napján, 15 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Bogyiszló Községháza – képviselői ülésterem 

 

Jelen voltak: 

Tóth István polgármester, a Társulási Tanács elnöke, - Bogyiszló Község Önkormányzat 

        Képviselő-testületének delegáltja 

Orbán Zsolt polgármester, a Társulási Tanács elnökhelyettese - Fácánkert Község  

      Önkormányzat Képviselő-testületének delegáltja 

Győrkyné Benke Margit alpolgármester, a Társulási Tanács tagja - Fácánkert Község  

      Önkormányzat Képviselő-testületének delegáltja 

Mihalovics Zsolt képviselő, a Társulási Tanács tagja - Bogyiszló Község Önkormányzata 

       Képviselő- testületének delegáltja 

Meghívottak:  

Tóth Adrienn jegyző  

Pilisi Benjaminné intézményvezető 
 

Tóth István Társulási Tanács elnöke tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, 

hogy a Társulási Tanács négy tagjából négy jelen van, az ülés határozatképes. Ezt követően 

javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint. 

 

1.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás vezetői kinevezésének jóváhagyása 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

2.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 

2020/2021 tanév beszámolója 

Előterjesztő: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

Előadó: Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes 

 

3.) Tájékoztatás az óvoda karbantartási munkálatairól 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

4. Tájékoztató az intézményátszervezésről 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 
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Az előterjesztett napirendre tett javaslatot a Társulási Tanács négy igen szavazattal elfogadta: 

 

7/2021. (VIII.02.) számú Társulási Tanácsi határozata 

a napirendről 

 

1.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás vezetői kinevezésének jóváhagyása 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

2.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 

2020/2021 tanév beszámolója 

Előterjesztő: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

Előadó: Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes 

 

3.) Tájékoztatás az óvoda karbantartási munkálatairól 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

4. Tájékoztató az intézményátszervezésről 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

1.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás vezetői kinevezésének jóváhagyása 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

Tóth István a Társulás Tanács elnöke elmondta, hogy újabb pályázati kiírás történt a 

vezetői állás betöltetlensége miatt, melyet huzamosabb ideje az intézményvezető-helyettes 

éves megbízásával old meg a fenntartó. Ez lesz az utolsó ilyen egy éves megbízás az 

intézményvezető-helyettes részére, hisz 2022-ben elvégzi vezetői beosztáshoz szükséges 

tanulmányait az intézmény egyik munkatársa, aki várományos a vezetői pozíció betöltésére. 

 

Tóth István a Társulás Tanács elnöke megköszönte Pilisi Benjaminné helyettesítésben 

végzett megbízó vezetői munkáját, melyet kifogástalannak ítélt s kérte a tanács tagjait, hogy 

amennyiben az intézményvezetést elvállalja újabb egy évre Pilis Benjaminné, úgy szavazzon 

arról a Társulási Tanács. 

 

Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes megköszönte az eddigi együttműködést s a 
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fiatal kolléga megérkezéséig vállalja az újabb egy éves megbízást a vezetői feladatok 

ellátására. 

 

Kérdés, javaslat nem volt, ezért Tóth István a Társulási Tanács elnöke szavazást rendelt el 

a határozati javaslatról. A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 

8/2021. (VIII.02.) számú Társulási Tanácsi határozata 

vezetői kinevezésének jóváhagyásáról 

 

1. Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja Tóth 

István elnök döntését az intézményvezetői kinevezésekről az alábbiak szerint: 

- intézményvezető-helyettes kinevezés 2021.08.02. - 2022.07.31 Pilisi Benjaminné 

- tagintézményvezetői kinevezés 2021.09.01. - 2022.08.31. Pilisi Benjaminné 

2. Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulása megbízza Tóth István elnököt az 1. 

pont szerinti kinevezési okmányok aláírására és a további munkáltatói feladatok 

ellátására. 

3. A Társulási Tanács megbízza Tóth István elnököt, hogy gondoskodjon az 

intézményvezetői állás rendszeres pályáztatásáról s egyúttal hozzájárulását adja, 

hogy a betöltetlen állás helyettesítésére az intézményvezető helyest bízza meg a 

tanács folyamatos tájékoztatása mellett. 

Felelős: Tóth István elnök 

Határidő: azonnal 

 

2.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 

időközi beszámolója a veszélyhelyzettel érintett tanévről 

Előterjesztő: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

Előadó: Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes 

 

Tóth István a Társulás Tanács elnöke felkérte Pilisi Benjaminné intézményvezető-

helyettest, hogy számoljon be a 2020/2021-es tanév működéséről. 
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Pilisi Benjaminné ismertette az előterjesztést. Részletesen beszámolt az elmúlt tanévről, 

külön kitért a veszélyhelyzet okozta nehézségekre. Kiemelte a munkaközösség remek 

alkalmazkodó képességét, kollégáival minden helyzetben a gyerekek érdekeit szem előtt 

tartva szervezték az elmúlt tanévet. Két óvodapedagógusra vár a jövő évben minősítés. 

Elmondta, hogy a fácánkerti tagóvodában szükség lenne kül- és beltéri játékokra, kérte a 

fácánkerti jelenlévőket, segítsék az eszközök beszerzését. Megnyugtatóan ismertette a 

jelenlegi és a várható létszámadatokat. Kitért a bölcsőde jövő évi indulásának óvodára 

gyakorolt hatására s elmondta, hogy már a jövő évi létszámkerettel úgy terveztek, hogy a 

bölcsődei korú 2,5 fél évesek közül többet a bölcsődei neveléshez számoltak. Az 

intézményvezetés mellett aktívan részt vesz a bölcsőde kialakításának egyeztető munkáiban. 

Beszámolója végén kérte a társulási tanácsot, fontolja meg egy esetleges klíma beszerzését és 

beszerelését legalább egy csoportszobába, ugyanis a nagy nyári melegekben a gyerekek 38 

fokos csoportszobában aludtak délutánonként. 

 

Kérdés, javaslat nem volt, ezért Tóth István a Társulási Tanács elnöke szavazást rendelt el 

a határozati javaslatról. A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

három igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 

9/2021. (VIII.02.) számú Társulási Tanácsi határozata 

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 2020/2021 tanév beszámolója 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa megismerte Pilisi 

Benjaminné 2020/2021-es tanévről tartott beszámolóját, melyet jóváhagyólag elfogadott. 

Felelős: Tóth István elnök 

Határidő: azonnal 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

3.) Tájékoztatás az óvoda karbantartási munkálatairól 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

Tóth István a Társulás Tanács elnöke elmondta, hogy az önkormányzat festőjének 

köszönhetően folyamatosan újulnak meg a középületek, így van ez az óvodával is. Továbbá 
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tájékoztatta a megjelent képviselőket, hogy a gyermekek által használt vizesblokkok felújítása 

tavaly elkezdődött, melyet idén tovább folytatott az önkormányzat. Az intézményvezető 

kérésére a klíma beszerelésének lehetőségét 

 

Kérdés, javaslat nem volt, ezért Tóth István a Társulási Tanács elnöke szavazást rendelt el 

a határozati javaslatról. A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

három igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 

10/2021. (VIII.02.) számú Társulási Tanácsi határozata 

az óvoda karbantartási munkáról 

 

1. Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásának Társulási Tanácsa Tóth 

István elnök karbantartási munkákról szóló beszámolóját megismerte és 

jóváhagyólag elfogadta. 

2. A Társulási Tanács kéri Tóth István elnököt, hogy a bogyiszlói gesztor intézmény 

klimatizálását készítse elő, kérjen ajánlatot s tájékoztassa a tanácsot a soron 

következő ülésen. 

Felelős: Tóth István elnök 

Határidő: folyamatos 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4. Tájékoztató az intézményátszervezésről 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

Tóth István a Társulás Tanács elnöke ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdés, javaslat nem volt, ezért Tóth István a Társulási Tanács elnöke szavazást rendelt el 

a határozati javaslatról. A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

három igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 

11/2021. (VIII.02.) számú Társulási Tanácsi határozata 
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a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

1. A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa megismerte 

az intézményátszervezéshez szükséges alapító okirat módosításról szóló módosító 

okirat és egységes szerkezetű alapító okirat tartalmát, melyet többcélú intézmény 

kialakításához, bölcsődei szolgáltatás biztosításához elfogad. 

2. A Társulási Tanács Elnöke felkéri a jegyzőt a Magyar Államkincstár előtt 

intézendő módosító bejegyzés elvégzésére. 

Felelős: Tóth István elnök 

Közreműködik: Tóth Adrienn jegyző 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Más az ülésen nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 16.00 órakor berekesztette.  

 

 

Tóth István       Orbán Zsolt 
Társulási Tanács elnöke     Társulási Tanács elnökhelyettese 
 

 

 

Tóth Adrienn 
jegyző 


