
 
 
ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT       SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT                     
KÉPVISEL  -TESTÜLETE                                     KÉPVISEL  -TESTÜLETE 
ZALAHALÁP,  Pet fi  tér  4.                                     SÁSKA,  Rákóczi  u.  4.  
 
 
Szám: 300-2/2013. 
 

J E G Y Z  K Ö N Y V  
 
Készült:  Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Sáska  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  2013. április 18. napján  17.45  órai  kezdettel  megtartott  nyilvános  
együttes  üléséről. 
 
Az  ülés  helye:  Zalahaláp Önkormányzat tanácskozó terme  
Jelen  vannak: 
 
Zalahaláp  Önkormányzat  részér l: 
  
 
 Bedő Lajos Sándor Polgármester  
 Hubert János Csaba Képviselő  
 Illés Ferenc  Képviselő  
 Illés  József  Képviselő 
                        Szencz Lajosné          Képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
                     Takács Zoltán  Alpolgármester 
 Igaz Sándor  Képviselő 
 
Sáska  Önkormányzat részér l: 
 
 Kovács Nándor      Polgármester  
 Jehoda István  Képviselő    
 Konkoly Norbert Képviselő  
 Tóth Zoltán  Képviselő                                                                                                  
  
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Horváth Árpád Alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 

 
 Dr. Gelencsér Ottó                         Lesenceistvándi Közös Önkormányzati 
      Hivatal – Jegyző 
 Takács Lászlóné   Monostorapáti Közös Önkormányzati  
      Hivatal – Jegyző 
 Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 
      Intézményvezető 
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 Fekete Eszter    területi védőnő 
 Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos 
 
 Jegyz könyvvezet : 
 Lukács Tiborné     

 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Tisztelettel  és  szeretettel  köszönti 
Zalahaláp és Sáska  Önkormányzatok részéről  megjelent  települési  képviselőket, Dr. 
Gelencsér Ottó jegyző urat, Takács Lászlóné jegyző asszonyt, Istvándiné Boczkó Klára 
Zsuzsannát a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét.  
 
Felkéri  Kovács Nándor polgármester urat, hogy szíveskedjen megállapítani Sáska Képviselő-
testületének határozatképességét. 
 
Kovács Nándor polgármester megállapítja,  hogy Sáska  Önkormányzat  részéről  a  
megválasztott  5  fő  települési  képviselőből    4  fő  jelen  van, a testület határozatképes. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester megállapítja , hogy    Zalahaláp   Önkormányzat  részéről a  
megválasztott  7  fő  települési  képviselőből 5  fő  jelen  van, a testület határozatképes,  
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes,  azt megnyitja.  
 
Felkéri  Kovács Nándor polgármester urat, hogy a mai nyilvános együttes ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére   Sáska Község  Önkormányzata részéről jelöljenek ki  
hitelesít t. 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: A jegyzőkönyv hitelesítésére Sáska részéről javasolja 
Konkoly Norbert települési képviselő urat.    
 
Kéri, aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
39/2013./IV.18./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  

 
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete 2013. április 18.  napján  17.45 órai 
kezdettel megtartott  nyilvános együttes ülés 
jegyz könyvének hitelesítésére  
 
Sáska település részér l Konkoly Norbert 
települési képvisel t  kijelöli.  
 
Felel s: Kovács Nándor 
        Polgármester 
 
Határid : 15 nap 
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Bed  Lajos Sándor polgármester  a jegyzőkönyv  hitelesítésére  Zalahaláp részéről Hubert 
János Csaba és Illés Ferenc képviselőt  javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Kéri, aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat 
és  tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
67/2013./IV.16./Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 
  

Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete 2013. április 18. napján 
17.45 órai kezdettel megtartott  nyilvános 
együttes ülés jegyz könyvének hitelesítésére 
Hubert János Csaba  települési képvisel t, 
és Illés Ferenc települési képvisel t  kijelöli.  
 

          Felel s: Bed  Lajos Sándor 
                        Polgármester 
 
          Határid : 15 nap 
 
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp:   Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan, 
hogy a mai   nyilvános  ülés napirendjét  a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően 
hagyják jóvá. 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata? 
 
Más javaslat nem hangzott el. 
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen szavazattal,  Zalahaláp  
Község Önkormányzat  Képvisel -testülete 5 igen szavazattal meghozta a következ :  
 
40/2013./IV.18./S.T.Ö.számú    
68/2013./IV.18./Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 
 

1.) Véd n i Szolgálat beszámolója 2012. évi 
tevékenységér l    
 
El adó: Fekete Eszter 
             Területi véd n  
 
2.)  Zalahaláp – Sáska Körjegyz ség 2012. évi 
zárszámadása    

 
El adó: Dr. Gelencsér Ottó 
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               Jegyz  
 
 
3.)   A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda 
2012. évi zárszámadása   
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
  Kovács Nándor 
       Polgármesterek 
  
4.) Háziorvosi és Véd n i szolgálat  2012. évi 
zárszámadása    
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
  Kovács Nándor 
       Polgármesterek 
 
 
5.)  A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda 
közös fenntartására   létrehozott Társulás 
társulási megállapodásának felülvizsgálata  
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
  Kovács Nándor 
       Polgármesterek 
   
 
6.)  A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okiratának módosítása  
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
  Kovács Nándor 
       Polgármesterek 
 
 
 

N A P I R E N D    TÁRGYALÁSA 
 
 
1.) Véd n i Szolgálat beszámolója 2012. évi tevékenységér l    
 
El adó: Fekete Eszter 
   Területi véd n  
 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp: Felkéri Fekete Eszter védőnőt, hogy 
amennyiben szóbeli kiegészítése van a beszámolójával kapcsolatban, tegye meg. 
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Fekete Eszter véd n : A beszámolójával kapcsolatban annyi kiegészítése lenne, hogy a két 
településen 2012. évben 20 újszülött volt, 15 Zalahalápon, 5 gyermek Sáskán, az előző évben 
13 újszülöttel számolhattak. Munkáját igyekezett lelkiismeretesen végezni, baba-mama klub 
jelenleg is van, bababörzét szervezett, anyatejes világnapot is megtartották, mely szintén bent 
van a beszámolóban. Egészségnapot szervezett, egészségnevelő előadásokat tartott, tini klubot 
szervezett, megpróbálta minél színesebben intézni  munkáját. 
Amennyiben  védőnői munkájával kapcsolatban kérdés merül fel, szívesen válaszol. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp: Nem  könnyű körzet, az utóbbi időben is  
volt egy-két problémás eset, amit kezelni kellett. 
 
Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
 
Szencz Lajosné települési képvisel  Zalahaláp: Bizonyára a védőnő még kezdő ezen a 
pályán, de az a véleménye, hogy kicsit szigorúbban kellene a szülőket megnézni, hogy 
otthonukban milyen rendet tartanak, milyen körülmények között élnek, és gyakrabban 
meglátogatni őket. Most is tudna mondani olyan családot, akiknél nem változott a tisztasággal 
kapcsolatban az életfelfogásuk, ezekre fokozottan kellene figyelni. 
A beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a  Védőnői Szolgálat   2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadják.    
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
41/2013./IV.18./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  

 
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete a Véd n i Szolgálat 
beszámolója 2012. évi tevékenységér l 
szóló el terjesztést elfogadta. 
 

 
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Kéri a zalahalápi Képviselő-testületet,  
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a  Védőnői Szolgálat  2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadják.    
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
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Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  5  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következ :  
 
69/2013./IV.18./Z.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  

 
Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete a Véd n i Szolgálat 
beszámolója 2012. évi tevékenységér l 
szóló el terjesztést elfogadta. 

 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Megköszöni Fekete Eszter védőnő részvételét, 
további jó munkát kíván. 

 
 
 

2.)  Zalahaláp – Sáska Körjegyz ség 2012. évi zárszámadása    
 

El adó: Dr. Gelencsér Ottó 
               Jegyz  

 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Megkérdezi a napirendi pont előadóját, Dr. 
Gelencsér Ottó jegyző urat, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz  Zalahaláp: Köszöni, nincs szóbeli kiegészítése a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
Kérdés,  hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet , hogy  szavazzanak 
arra vonatkozóan, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolóját az előterjesztés alapján fogadják el. 
  
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
 
42/2013./IV.18./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  

 
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete a Körjegyz ség 2012. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló 
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beszámolóját és a módosított 
el irányzatot a mellékletekben foglaltak 
szerint elfogadja azzal, hogy a 2012. évi 
zárszámadási beszámoló beépül 
Zalahaláp Önkormányzat 2012. évi 
zárszámadásáról szóló rendeletébe. 
 
Felel s: Kovács Nándor 
              polgármester 
              Dr. Gelencsér Ottó  
              jegyz  

 
  Határid  : 2013. április 30 

                                 
                                       

Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Kéri a halápi Képviselő-testületet , hogy  
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolóját az előterjesztés alapján fogadják el. 
  
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  5  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következ :  
 
70/2013./IV.18./Z.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  

 
Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete a Körjegyz ség 2012. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolóját és a módosított 
el irányzatot a mellékletekben foglaltak 
szerint elfogadja azzal, hogy a 2012. évi 
zárszámadási beszámoló beépül 
Zalahaláp Önkormányzat 2012. évi 
zárszámadásáról szóló rendeletébe. 
 

 
Felel s: Bed  Lajos Sándor  
              polgármester 
              Dr. Gelencsér Ottó  
              jegyz  

 
  Határid  : 2013. április 30 

 
 
 
3.)   A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi zárszámadása   
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
   Kovács Nándor 
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         Polgármesterek 
 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
Kérdés,  hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda zárszámadási beszámolóját az 
előterjesztés alapján fogadják el. 
  
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
43/2013./IV.18./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
 

Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete  a „Kacagó” Napközi Otthonos 
Óvoda  2012. évi zárszámadási 
beszámolóját és módosított el irányzatát 
elfogadja azzal, hogy a zárszámadási 
beszámoló beépül Zalahaláp 
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
alkotott rendeletébe. 
 
Felel s: Kovács Nándor 
               polgármester 
  
Határid  : 2013. április 30 

 
 
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri a halápi Képviselő-testületet, 
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda zárszámadási 
beszámolóját az előterjesztés alapján fogadják el. 
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  5  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következ :  
 
71/2013./IV.18./Z.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
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Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete  a „Kacagó” Napközi 
Otthonos Óvoda  2012. évi zárszámadási 
beszámolóját és módosított el irányzatát 
elfogadja azzal, hogy a zárszámadási 
beszámoló beépül Zalahaláp 
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
alkotott rendeletébe. 
 
Felel s: Bed  Lajos Sándor 
               polgármester 
  
Határid  : 2013. április 30 

 
 
 
4.) Háziorvosi és Véd n i szolgálat  2012. évi zárszámadása    
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
   Kovács Nándor 
         Polgármesterek 
 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
Kérdés,  hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a  Háziorvosi és Védőnői Szolgálat 2012.évi zárszámadási beszámolóját 
az előterjesztés alapján fogadják el. 
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
44/2013./IV.18./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
 

Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete a Háziorvosi - és véd n i Szolgálat 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót és a módosított el irányzatot 
elfogadja azzal, hogy a Háziorvosi Szolgálat 
zárszámadása beépül Zalahaláp 
Önkormányzat 2012. évi zárszámadási 
rendeletébe.  
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Felel s: Kovács Nándor 
               polgármester 
  
Határid  : 2013. április 30 
 

 
 

 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri a halápi Képviselő-testületet,  
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a  Háziorvosi és Védőnői Szolgálat 2012.évi 
zárszámadási beszámolóját az előterjesztés alapján elfogadják. 
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  4  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következ :  
 
72/2013./IV.18./Z.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képvisel -
testülete a Háziorvosi Szolgálat 2012. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
és a módosított el irányzatot elfogadja azzal , 
hogy a Háziorvosi – és véd n i Szolgálat 
zárszámadása beépül Zalahaláp 
Önkormányzat 2012. évi zárszámadási 
rendeletébe.  

 
 

Felel s: Bed  Lajos Sándor 
              polgármester 
  
Határid  : 2013. április 30 
 

 
 
 
5.)  A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda közös fenntartására   létrehozott Társulás 
társulási megállapodásának felülvizsgálata  
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
   Kovács Nándor 
         Polgármesterek 
   
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Felkéri a jegyző urat, a napirendi ponttal 
kapcsolatban mondja el szóbeli kiegészítését. 
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Dr. Gelencsér Ottó jegyz  Zalahaláp: Az előző együttes testületi ülésen amikor a 2013. évi 
költségvetést tárgyalták megfogalmazódott az az igény , hogy áprilisban kerüljön a testületek 
elé az óvodával kapcsolatos jövőbeni együttműködés lehetőségének a vizsgálata, figyelemmel 
arra, hogy ugyan a törvény június 30-ai határidőt szab a társulási megállapodás 
felülvizsgálatára , de  az intézmény esetleges átszervezésére a törvényi határidő május utolsó 
munkanapja. Felvetődött ezzel egyidejűleg az, ha   a beiratkozások függvényében nem úgy 
alakul az intézményi gyermeklétszám, hogy a 3 csoport megmaradhasson, akkor a jövőbeni 
együttműködés átgondolása  miatt az intézményt május hónapban át kell szervezni. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező megállapodást csak első olvasatra vegyék figyelembe, ne 
legyen most döntés a megállapodás módosításáról, azért sem, mert olyan információt kapott, 
hogy felülvizsgálat alatt van a törvény azon rendelkezése, hogy a három település szám alatti 
társulásoknál ezt a viszonylag bonyolult rendszert nem fogják alkalmazni. Ahol két település 
tartja fent ezt az intézményt, ott a tervek szerint megállapodással lehet fenntartani  az  
intézményt, nem törzskönyvi nyilvántartásba vett jogi személyiségű társulással. Hiába van 
minden testületnek egy-egy szavazata, minősített többség esetén lakosságszám arányosan kell 
dönteni, mindent visz a nagyobb település, így valószínű, hogy nem fog a két településes 
önkormányzatoknál így alakulni. Mégis így marad, akkor még van rá idő június végéig, hogy 
ezt elfogadják. Amiért ide került az anyag, és azért lett mellékletként  csatolva az a létszám 
kimutatás, amit az óvoda vezetőjétől megkapott, az azt a képet mutatja, hogy a 3 csoport 
indítására szeptember 1-jétől van lehetőség.  
 
A Sáskára beíratott gyermekek létszámát tekintve van lehetőség az együttműködésre, most 
csak abba kellene állást foglalni, hogy nem tartják szükségességét az intézmény május 
hónapban történő átszervezésének. Az a kérdés, hogy Sáska együtt kíván-e működni az 
óvodával való közös társulásban? Ezért kellett előre hozni ennek a tárgyalását, és kéri, hogy a 
társulási megállapodással kapcsolatban ne is tárgyaljanak, mert idő előttinek tartja. Az 
együttműködési szándék meg van, akkor májusban nem kell végrehajtani azt, amit a 
köznevelési törvény előír. 
Határozati javaslata az lenne, hogy az együttműködés fenntartásában mindkét település 
érdekelt továbbra is, és a társulási megállapodást a következő együttes testületi ülésen fogják 
az esetleges változtatások végett felülvizsgálni. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
KÉRDÉSEK 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Kérdése, hogy ez a gyermeklétszám, ami ki lett 
mutatva ez valós? Biztos, hogy ide fognak járni a gyermekek, vagy ez egy tervezett létszám? 
 
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Igen, ezek már az óvodába beíratott 
gyermekek.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   A normatíva lehívása miatt is érdekli, mert ha kiderül 
szeptemberben, hogy ezeknek a gyermekeknek a fele sem lesz az óvodában, akkor 
nyilvánvaló, hogy nem lehet lehívni ezt a létszámot, és itt elfogadják azt, hogy legyen három 
csoport, és csak két csoportra való gyermek lesz, akkor fizethetik a különbséget.  
 
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Két hete készült a kimutatásuk. 
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Kovács Nándor polgármester Sáska:   Tudják-e garantálni, hogy ennyi gyermek lesz? 
 
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Garantálni nem tudják. 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:  A mellékelt kimutatás alapján természetesen indokolt 
a három csoport, de ha kiesnek gyermekek, akkor gondba lesznek. Volt már olyan, hogy 
beíratták, és mégsem jött a gyerek, Sáskának annyi bevételük nincs, hogy ezt finanszírozzák. 
 
Konkoly Norbert települési képvisel  Sáska: A nagycsoportban a szülők kérésére maradt az 
óvodában a gyermek. Mindenhol azt hallják, hogy aki augusztus 31-ig betölti a 6 éves kort, 
annak mennie kell az iskolába, kivéve azt, akinek a nevelési tanácsadó mondja, hogy nem 
mehet iskolába.  
 
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Erről még nem kaptak írásban 
semmit. A szülő kérésére az óvónő úgy dönt, hogy a gyermek nem érett az iskolára, 
szociálisan alkalmatlan.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Ez valóban így van, az a jelenlegi álláspont, hogy az a gyerek, 
aki a 6 éves kort augusztus 31. napjával betölti azt be kell íratni az általános iskolába, kivéve 
ha a nevelési tanácsadó másként nem dönt.  
 
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Van olyan gyermek is, aki a 
nevelési tanácsadó nem tart alkalmasnak, nem iskolaérett, és mégis be van íratva az iskolába, 
mert a szülő úgy döntött. 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : SNI-s gyermekről van szó? 
 
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : Nem, de felülbírálhatja a szülő, és 
ha azt mondja, hogy nem ért vele egyet, amit a nevelési tanácsadó kiállít, akkor beírathatja az 
iskolába.  
 
Takács Lászlóné jegyz : Kiadja a nevelési tanácsadó a szakvéleményt, ha a szülő nem ért 
egyet a döntéssel, akkor megfellebbezheti, és a jegyzőhöz fordulhat. A jegyző dönt utána a 
következő fórumon, hogy mi lesz. Utána már a szülő nem dönthet, ha egy szakmai fórum 
erről már döntött. 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Hány gyereket érint az, hogy betölti a 6. életévét augusztus 31. 
napjáig?  
 
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézményvezet : A szülő kérésére 7 főről van szó, és 
ők maradhatnak az óvodában. 
 
Szencz Lajosné települési képvisel  Zalahaláp: A Köznevelési törvényben jelent meg, hogy 
a gyereket 6 éves koráig be kell íratni az iskolába, ha augusztus 31-ig betölti a 6 évet. Mi van 
akkor, ha a szülő nem akarja engedni, azt nem tudja, de a szülőnek kötelező beíratni az 
iskolába. Az, hogy az iskolának mekkora a hatásköre, vagy mérlegelhet-e, azt nem tudja. 
Lakhely szerinti illetékes helyre íratja be, akkor az iskolának kötelessége fogadni, máshol 
nem köteles fogadni az intézmény, csak akkor ha van szabad hely, és akkor is van egy 
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sorrend. Az is benne van, hogyha a nevelési tanácsadó javasolja, hogy még egy évig maradjon 
az óvodában,  akkor maradhat a gyermek, és akkor 19 gyerek van a nagy csoportban. 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Sok a bizonytalansági tényező, az, hogy a szülő kérésére marad 
óvodában a gyermek, véleménye szerint aggályos. Ezt meg kell vizsgálni, 7 gyermeket érint. 
A szülő nem vizsgálhatja felül a nevelési tanácsadó véleményét. 
 
Tóth Zoltán települési képvisel  Sáska: Lát ebben a kimutatásban olyan gyermeket, aki 
nyirádi, és sümegi. Sümegről ide hordják óvodába? 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Igen, sümegi  az állandó lakcíme, de a tartózkodási helye 
Tapolca. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Javasolja, hogy vegyék le napirendről a 
kérdést, ebben úgysem tudnak most dönteni, ennek így semmi értelme, legközelebb hozzák 
vissza. A beiratkozókat figyelembe véve a szeptember 1.-ei létszám 56 gyerek, és csak 57 
gyerektől van a hatodik óvónő finanszírozása, ebbe a bizonytalanságba nem lehet belemenni.  
 
Javasolja, hogy ma ne döntsenek, alaposan vizsgálják meg a várható létszámot, és még május 
első felében egy rendkívüli ülés keretében tárgyalják meg újra, és döntsenek az 
együttműködés lehetőségéről.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a   „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda közös fenntartására   létrehozott 
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatának döntéshozatalát elhalasztják, fogadják 
el. 
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
45/2013./IV.18./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért a döntéshozatal elhalasztásával, az 
óvoda szeptember 1.-ei várható 
létszámadatainak pontosításával.  
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt , hogy a 
lehetőség szerint még május első felében 
terjesszék elő a napirendet az érdemi döntés 
meghozatala érdekében. Előkészítésbe az 
óvoda vezetését be kell vonni. 
 
Felelős: Kovács Nándor 
              polgármester  
             Dr. Gelencsér Ottó 
              jegyző  
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 Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna                
              óvodavezető 
 
Határidő: 2013. május 10. 

 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp  Kéri a halápi Képviselő-testületet,  
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a   „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda közös 
fenntartására   létrehozott Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatának 
döntéshozatalát elhalasztják, fogadják el. 
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete 5 igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
73/2013./IV.18./Z.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
 

Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért a döntéshozatal elhalasztásával, az 
óvoda szeptember 1.-ei várható 
létszámadatainak pontosításával.  
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt , hogy a 
lehetőség szerint még május első felében 
terjesszék elő a napirendet az érdemi döntés 
meghozatala érdekében. Előkészítésbe az 
óvoda vezetését be kell vonni. 
 
Felelős: Bedő Lajos Sándor 
              polgármester  
              Dr. Gelencsér Ottó 
              jegyző  
              Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna                
              óvodavezető 
 
Határidő: 2013. május 10. 

 
 
6.)  A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása  
 
El adó: Bed  Lajos Sándor 
    Kovács Nándor 
         Polgármesterek 

 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Az előterjesztés alapján két módosítás lenne, 
egyrészt visszakerülne az  Alapító Okirat 10.2. pontjába a 851012 szakfeladat számú „sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése , ellátása” , amire már meg van a feltétel, hogy 
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tudjanak fogadni ilyen gyermekeket az intézménybe. A másik módosítás pedig a gazdasági –
pénzügyi feladatokat ellátó szervezetben bekövetkezett változást érinti, az Alapító Okirat 12. 
pont 5. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:„ Az intézmény pénzügyi – gazdasági 
feladatait a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal ( 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 
145.) mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el”. 
 
Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
Kérdés,  hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a„ Kacagó” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát 
az 1. melléklet szerint módosítják, fogadják el. 

  
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  4 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
46/2013./IV.18./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
 

Sáska Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a „ Kacagó” Közös Fenntartású 
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát az 
1. melléklet szerint módosítja. 

Felkéri a jegyzőt , hogy az alapító okirat 
módosítás törzskönyvi átvezettetéséről 
gondoskodjon.  

 
Felel s:  Kovács Nándor 

polgármester 
   Dr. Gelencsér Ottó 
                          Jegyz  
 
Határid : 2013. április 27. 
 

 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp: Kéri a halápi Képviselő-testületet,  
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a„ Kacagó” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 
alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítják, fogadják el. 

Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  5  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következ :  
 
74/2013./IV.18./Z.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  
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Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „ Kacagó” Közös 
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 
alapító okiratát az 1. melléklet szerint 
módosítja. 

Felkéri a jegyzőt , hogy az alapító okirat 
módosítás törzskönyvi átvezettetéséről 
gondoskodjon.  

Felel s:  Bed  Lajos Sándor                                 
                          polgármester 
   Dr. Gelencsér Ottó 
                          Jegyz   
 
Határid : 2013. április 27. 
 

 
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp: Megköszöni  a képviselő-testületek tagjainak 
a  részvételt,  az  ülést  18.25 perckor  bezárta. 
 

K.m.f. 
 
Bed  Lajos Sándor                    Kovács Nándor            
Polgármester                                           Polgármester                    
    Zalahaláp                                            Sáska                                       
 
 
             Dr. Gelencsér Ottó     Takács Lászlóné 
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati            Monostorapáti Közös Önkormányzati 
                    Hivatal  jegyz            Hivatal jegyz  
 
 
 
Hitelesít k: 
 
 
 Hubert János Csaba     Illés Ferenc 
Települési képvisel                        Települési képvisel                      
    Zalahaláp                               Zalahaláp             
 
 
 
 
 

Konkoly Norbert 
Települési képvisel  

Sáska 
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