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Készült Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2022. február 

08. 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 

Meghívottak:  

dr. Keresztes Izabella jegyző  

Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes 
 

Tóth István Társulási Tanács elnöke 15.03 órakor tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket, 

megállapította, hogy a Társulási Tanács négy tagjából három jelen van, az ülés 

határozatképes. Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint. 

 

1.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya 

Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének megvitatása 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

2.) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Bogyiszlói 

Polgármesteri Hivatal között kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

Előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

Az előterjesztett napirendre tett javaslatot a Társulási Tanács 3 igen szavazattal elfogadta: 

 

1/2022. (II.08.) számú Társulási Tanácsi határozata 

a napirendről 

 

1.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya 



3 

 

Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének megvitatása 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

2.) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Bogyiszlói 

Polgármesteri Hivatal között kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

Előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

1.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya 

Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének felülvizsgálata 

Előterjesztő és előadója: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

 

Tóth István polgármester, a Társulás Tanács elnöke ismertette az előterjesztést, illetve 

bemutatta a két féle tervezetet, amelyek közül egyik a pedagógiai asszisztens illetményének 

nettó 10.000, - Ft-os eltérítését tartalmazza Pilisi Benjaminné intézményvezető javaslatára. Az 

előterjesztést illetően úgy tudja, hogy konszenzus van. Ha bárkinek hozzászólása, véleménye 

van, kérte adja elő. 

 

Orbán Zsolt polgármester, a Társulási Tanács elnökhelyettese hozzáfűzte, hogy több is 

volt már a hozzájárulás Fácánkert község részéről, kevesebb is, anyagi terén nem lesz 

probléma. Az előterjesztés arra vonatkozó részéhez intézett észrevételt, hogy a csoportlétszám 

meglesz-e, ugyanis a finanszírozást és működést ez befolyásolja. Pontosabban a minimális 

létszám megléte a probléma. 

 

dr. Keresztes Izabella jegyző ismertette a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § 

(7) bekezdésének rendelkezéseit, mely szerint „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, 

kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. 

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám 

a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, 

ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A 

minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, 

tanítási év közben történő megszűnése indokolja…” 
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Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes kifejtette, hogy véleménye szerint nem lesz 

probléma a csoport-létszámokkal, és indulni tudnak ősszel. 

 

Győrkyné Benke Margit alpolgármester kifejtette, hogy nem tudja megérteni azokat a 

szülőket, akik mondva csinált indokokkal elviszik a gyermekeket az óvodából. Miért az 

óvónőket hibáztatják, ha így is, úgy is el szeretnék vinni a gyermeket.  

 

Tóth István polgármester, a Társulás Tanács elnöke kifejezte véleményét, miszerint 

irreleváns elcipelni másik településre korán reggel kicsi gyermekeket. 

 

Orbán Zsolt polgármester, a Társulási Tanács elnökhelyettese megjegyezte, hogy 

ellenpéldát is tud, amikor Fácánkertre viszik át a gyermeket. 

 

Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes ismertette a nyári szünetre vonatkozó 

elképzelését, mely szerint Fácánkerten augusztus 1.-12. között, Bogyiszlón augusztus 15.-31. 

között tartaná a nyári bezárásokat. 

 

dr. Keresztes Izabella jegyző jelezte, hogy a képviselő-testületnek is kell döntést hoznia.  

 

Tóth István polgármester, a Társulás Tanács elnöke megkérdezte, hogy egyetért-e a 

Társulás Tanácsa a nyári szünetre vonatkozó javaslattal? 

 

Az előterjesztett napirendre tett javaslatot a Társulási Tanács 3 igen szavazattal elfogadta: 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 

2/2022. (II.08.) számú Társulási Tanácsi határozata 

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde nyári szünetre vonatkozó javaslat 

elfogadásáról 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa megismerte Pilisi 

Benjaminné, az óvodai nyári szünetre vonatkozó javaslatát, melyet jóváhagyólag 

elfogadott.  

Fácánkert tagintézmény: 2022. augusztus 1-12. között, 

Bogyiszló Kistarisznya Óvoda: 2022. augusztus 15-31 között tart zárva. 
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Felelős: Tóth István elnök 

Határidő: azonnal 

 

Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes megjegyezte, hogy a nyáron festésre is 

szükség lesz. 

 

Tóth István polgármester, a Társulás Tanács elnöke megkérdezte, hogy egyetért-e a 

Társulás Tanácsa az előterjesztett költségvetés-tervezettel? 

 

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

a határozati javaslatról. A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 

3/2022. (II.08.) számú Társulási Tanácsi határozata 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya 

Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa megismerte a 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya 

Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének tervezetét, melyet jóváhagyólag 

elfogadott.  

Felelős: Tóth István elnök 

Határidő: azonnal 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

2.) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Bogyiszlói 

Polgármesteri Hivatal között kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Tóth István Társulási Tanács elnöke 

Előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

Tóth István polgármester, a Társulás Tanács elnöke felkérte dr. Keresztes Izabella 

jegyzőt, hogy ismertesse a Megállapodás felülvizsgálatának szükségességét. 

 

dr. Keresztes Izabella jegyző ismertette az előterjesztést. Előadta, hogy 2021. év júliusában 
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indult a Magyar Államkincstár  (a továbbiakban: MÁK) által Bogyiszló Község 

Önkormányzatát, a Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot, Bogyiszló-Fácánkert 

Óvodafenntartó Társulást, Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban Hivatal), Bogyiszló 

Kistarisznya Óvodát (a továbbiakban: Óvoda) érintő átfogó vizsgálat, melynek közbenső 

jelentése szerint szükséges a Hivatal és az Óvoda között megkötött Megállapodás 

felülvizsgálata és módosítása a közbenső jelentésben megfogalmazott javaslatok szerint. 

Szükséges a hatályos jogszabályhelyek megjelölése, a jogszabályban meghatározott feladatok 

Hivatal általi ellátása, valamint a Megállapodás irányító szervek általi jóváhagyása. A MÁK 

javaslatának megfelelően javításra kerültek a megfogalmazott problémák. 

 

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

a határozati javaslatról. A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 

4/2022. (II.08.) számú Társulási Tanácsi határozata 

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Bogyiszlói Polgármesteri 

Hivatal között kötött megállapodás felülvizsgálatáról és a módosítások elfogadásáról  

 

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja és 

jóváhagyja, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzése során feltárt hiányosságok és 

megfogalmazott javaslatoknak megfelelően módosításra került a Bogyiszlói Kistarisznya 

Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal között megkötött 

Megállapodás. 

Felelős: Tóth István elnök 

Határidő: azonnal 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

 

dr. Keresztes Izabella jegyző tájékoztatta a Társulási Tanács Tagjait, hogy a Mini Bölcsőde 

megkapta a használatbavételi engedélyt, a működési engedély kérelem a tervek szerint 2022. 

február 15. napján kerül benyújtásra. 

 

Pilisi Benjaminné intézményvezető-helyettes megkérdezte, hogy mikor kerül megnyitásra a 
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Mini Bölcsőde? 

 

dr. Keresztes Izabella jegyző válaszában tájékoztatta, hogy reményei szerint 2022. március 

16. napjától. 

 

Más az ülésen nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 15.40 óra időpontban 

berekesztette.  

 

 

Tóth István       Orbán Zsolt 
Társulási Tanács elnöke     Társulási Tanács elnökhelyettese 
 

 

 

dr. Keresztes Izabella 
jegyző 


