
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült:  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  2020.  február  11.  napján  tartott  nyilvános
üléséről 10:30 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Kultúrház 

Jelen vannak: 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke (Köveskál polgármestere)
Sárvári Csaba társulás alelnöke (Szentbékkálla polgármestere)
Csombó Zoltán társulás tagja (Mindszentkálla polgármestere)
Kulin Miklós György társulás tagja  (Balatonhenye polgármestere)

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Tímea  jegyző
Molnárné Szalai Valéria  pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszönti a megjelenteket, megállapítja a társulás 
tanács 4 fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

1/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

napirend elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2020. február 11-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja:

1. Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  és  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  
Napközi-otthonos Óvoda 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke

2. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
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3. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, Társulási megállapodás módosításának       
véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke

4. Köveskál Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok
számának és  a  nyári  zárva tartás  időpontjának meghatározása,  a  nyári  zárva tartás
idejére  megállapodás  megkötése,  kötelező  felvételi  körzet  megállapítása,
továbbképzési terv elfogadása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke

5. Óvodai térítési díj emelésről döntés, illetve a térítési díjra vonatkozó 
rendelet tervezet  jóváhagyása, valamint a vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke

1.)  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  és  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  
Napközi-otthonos Óvoda 2020. évi költségvetésének elfogadása

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: az óvoda nevelésre az állami támogatás 15 millió
forint, a gyermekétkeztetési támogatás 3.733.000 Ft. Az óvodai létszámadatok Köveskálon
10,6 gyermek, Mindszentkállán és Szentbékkállán 4 gyermek, Balatonhenyében 3 gyermek.
Tehát  a  felosztandó  költség  5.797.000  Ft.  Kérdezi,  hogy  van-e  hozzászólás,  észrevétel.
Kérdezi, hogy az informatikai szolgáltatás igénybevétele 40.000 Ft, ez mit jelent. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: az internet szolgáltatást jelenti. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: kérdezi,  hogy azt  miért  fizetik,  amikor  azt  a
Református Egyház ingyenesen biztosítja. 

Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző:  egy  pillanat  megnézi,  az  informatikai
szolgáltatás, az informatikus által végzett karbantartások.

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető:  multifunkciós nyomatóval volt probléma, azt
kellett javítani.

Györffy  Szabolcs  Zoltán társulás  elnöke: az  óvodában a  fűtés,  a  víz  és  minden egyéb
rendszer megújult, minden jól működik. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: annyit  szeretne még elmondani, hogy a hat
éves  gyermekeknek  kötelezően  már  iskolába  kell  menni  és  a  Pedagógiai  Szakszolgálat
Tapolcán annyira leterhelt,  hogy nagyon ritkán tudnak fogadni gyermekeket fejlesztésre és
arra gondolt, hogy ha ehhez hozzájárulnának a fenntartók, akkor helyben, az óvodában egy
gyógypedagógus kijönne és a rászoruló gyermekeket fejlesztené, számlát is adna erről. Kért
árajánlatot és ennek a pénzigénye került még betervezésre, azt még nem tudja megmondani,
hogy mennyi gyermek szorul erre a fejlesztésre, egyelőre három gyermekkel számolt. Most
még  engedte  azt  a  törvény,  hogy  ebben  az  évben,  amelyik  gyermek  rendelkezik  a
szakszolgálat iskolaérettségi vizsgálatával, ami azt mondja, hogy még egy évet maradjon az
óvodába, ilyen gyermek lesz még az óvodában három. 
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Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző:   az óvodavezető által elmondottak, mind a
szöveges részben, mind pedig a számszaki részben szerepelnek. 

dr. Szabó Tímea jegyző: amiről már korábban beszéltek,  azt  el kívánja mondani, hogy a
játszótéri  eszközök  ajánlat  vonatkozó  része  az  óvoda  társulás  költségvetésébe,  illetve  az
óvoda költségvetésébe is be kell, hogy épüljön. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző:   összegszerűen 417.800 Ft, ami beépül az
óvoda  költségvetésébe,  amely  úgy  oszlik  fel  az  önkormányzatok  között,  hogy  Köveskál
pénzeszköz  hozzáadása  megemelkedne  205.130  Ft-tal,  Szentbékkállának  77.408  Ft-tal,
Balatonhenyének  58.056  Ft-tal,  Mindszentkállának  úgyszintén  77.408  Ft-tal  és  ezek  az
összegek beépítésre kerülnek mind az önkormányzatok, mind az óvoda költségvetésébe. 

dr.  Szabó Tímea jegyző: tulajdonképpen ez  a  meglévő játszótéri  eszközök szabványossá
tétele érdekében felmerülő kiadások. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a 2020. évi költségvetés elfogadását.

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

2020. évi költségvetés elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény 26.§  (1)  bekezdése  alapján  az  alábbiak
szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2020. évi költségvetés elfogadásáról.

I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2020. évi költségvetés bevételi
főösszegét 24.863.523 forintban, kiadási főösszegét 24.863.523 forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg:
a) személyi juttatások 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi kiadások 100.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 0 Ft
g )felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások                                                                                        25.181.323 
Ft.

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg:
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a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 25.246.061 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 1.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 34.262 Ft.

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V.  A  Társulási  Tanács  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  Napközi  Otthonos  Óvoda  (a
továbbiakban:  Óvoda)  2020.  évi  költségvetés  bevételi  főösszegét  28.154.425  forintban,
kiadási főösszegét 28.154.425 forintban állapítja meg.  

VI. Az Óvoda kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a 
következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 17.265.580 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3.089.977 Ft
c) dologi kiadások 7.798.868 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások            0 
Ft.

VII. Az Óvoda bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a 
következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 14.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek                           28.140.425 
Ft.

VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

IX. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és a Köveskáli Óvoda kizárólag kötelező feladatokat
lát el. 

X. (1)  A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
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b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet tartalmazza.

 (2) Az Óvoda tekintetében 
a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését az 5. melléklet;
d) a társult az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.

XI. A Társulási Tanács 2020.évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

XII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.

XIII. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 
előirányzatainak módosítása.

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke:  a saját  bevételek és az adósságot  keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 Ft, melyet javasol elfogadásra. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

3/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

saját bevételről és adósságot keletkeztető ügyletekről

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.  § (2) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2020.  0
                                                              2021.  0
                                                              2022  0
                                                              2023.  0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2020.  0
                                                              2021.  0
                                                              2022.  0
                                                              2023.  0

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: a  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettséget is javasolja elfogadásra. 
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Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

4/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

Tájékoztatási kötelezettségről

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2020.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2.) A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke:  közbeszerzést  2020. évre nem terveznek, így
nemleges megjelöléssel javasolja elfogadni. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

5/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

A 2020. évi közbeszerzési tervről

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
42.§-a  alapján  a  Társulás,  mint  ajánlatkérő  által  2020.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  Társulási  Tanács  elnökét,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán társulási tanács elnöke
Határidő: folyamatos.

 
3.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, Társulási megállapodás módosításának  
véleményezése  és  a  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítása

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke:  a társulási megállapodást illetve a szervezeti és
működési szabályzatot is összhangban kell hozni a törzskönyvi nyilvántartással. Javasolja a
társulási megállapodás  módosítás jóváhagyását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
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TÁRSULÁSI TANÁCSA

6/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

társulási megállapodás módosításáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Társulási  megállapodását
felülvizsgálta.
A Társulási  Tanács  az  előterjesztésben  foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási  megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja
a társult képviselő-testületeknek. 
A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a Társulási Tanács véleményét a társult települések
képviselő-testületei részére küldje meg. 
 
Felelős: dr. Szabó Tímea jegyző  
Határidő: azonnal.

Györffy Szabolcs  Zoltán társulás  elnöke: javasolja  a  szervezeti  és  működési  szabályzat
módosításának elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

7/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

szervezeti és működési szabályzat módosításáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a szervezeti és működési szabályzatát
felülvizsgálta.
A Társulási  Tanács  az  előterjesztésben  foglaltakkal  egyetért  és  a  szervezeti  és  működési
szabályzat  módosítását  és  annak egységes  szerkezetét  az előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a szervezeti és működési szabályzatot a
tagok részére küldje meg.

Felelős: Györffy Szabolcs Társulás Tanács elnöke
Határidő: 2020. február 20.

4.) Köveskál Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok
számának és  a nyári  zárva tartás  időpontjának meghatározása,  a  nyári  zárva tartás
idejére megállapodás megkötése, kötelező felvételi körzet megállapítása, továbbképzési
terv elfogadása

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: kérdezi,  hogy  van-e  hozzászólás  ehhez  a
napirendhez.  Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni. 
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Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

8/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda

1.  általános  felvételi  időpontját  -  az  Óvodavezető javaslatának a  figyelembevételével  -  az
alábbiakban határozza meg:

2020. április 16. (csütörtök) 9.30-14.30 óráig
 2020. április 17. (péntek) 9.30-14.30 óráig

      Beíratás helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda  
8274 Köveskál, Petőfi Sándor utca 5. 

2.  az indítható óvodai csoportok számát – az Óvodavezető javaslata alapján - a 2020/2021
nevelési évre 1 vegyes csoportban határozza meg.

3. heti nyitvatartási idejét: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00 óráig határozza meg.

4. éves nyitva tartását a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig határozza meg, mely
időszakban a nyári zárva tartás időtartama 2020. július 1. napjától 2020. július 31. napjáig
terjed. 
Az  óvoda  nyári  zárva  tartásának  ideje  alatt  igény esetén  a  gyermekek  elhelyezését  –  az
intézmények között létrejött külön megállapodás alapján – a  Révfülöp és Térsége Napközi
Otthonos Óvoda vagy a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda által biztosítja. 

5. felvételi körzetét Köveskál község, Balatonhenye község, Mindszentkálla község, valamint
Szentbékkálla község közigazgatási területeire határozza meg.

6. 2020 -2021. évre vonatkozó pedagógus továbbképzési programját az előterjesztés szerint
elfogadja. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

5.) Óvodai térítési díj emelésről döntés, illetve a térítési díjra vonatkozó 
rendelet tervezet  jóváhagyása, valamint a vállalkozási szerződés módosítása

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: ismerteti  az  előterjesztést,  mely  szerint  a
szolgáltató áremelkedést  kíván érvényesíteni.  Ismerteti  az általános,  illetve a diétás  étrend
összegeit. Javasolja a vállalkozó szerződés módosítás elfogadását. 
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Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

9/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

Káli-Gast Kft-vel szerződés módosításáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Káli-Gast  Kft.  Szolgáltató  által
érvényesíteni  kívánt  általános  és  diétás  étkezési  térítési  díjat,  valamint  a  Vállalkozói
Szerződés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: ezen napirenden belül a második határozat pedig 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezése, melyet javasol elfogadásra. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

10/2020.  (II. 11.) KTOT számú határozata

gyermekétkeztetési rendelet véleményezéséről

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  és  a  gyermekétkeztetésben  alkalmazható  kedvezmény
megállapításáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel, 
hozzászólás. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: el szeretné mondani, hogy minden évben úszni
viszik  a  nagycsoportos  gyermekeket  Balatonfüredre,  ehhez  kéri  a  segítséget,  mivel  a
falugondnoki  autókkal  szokták  megoldani  a  gyermekek  szállítását.  Kérdezi,  hogy
számíthatnak-e erre a segítségre a továbbiakban. Április 1. napján kezdődne az úszás, erre a
gyermekeknek nagy szüksége van, és nagyon ügyesek szoktak lenni, 9 gyermeket visznek
oktatásra, a tanfolyam díjának költségét a Köveskál Jövője Alapítvány finanszírozza. A másik
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amit  még el szeretne mondani, hogy február 22-én lesz az óvodai farsang a kultúrházban,
melyre szeretettel várja a polgármestereket, illetve a testület bármely tagját. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: természetesen megoldható a gyermekek szállítása
a  falugondnokok  egymás  között  egyeztetnek  e  tárgyban.  Mindenkinek  megköszöni  a
részvételt és az ülést 10:55 órakor bezárja. 

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán Csombó Zoltán
társulás elnöke társulás tagja
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