KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Ikt.szám:

/2015.
Jegyzőkönyv

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. február 09-én tartott nyilvános üléséről
09:00 órai kezdettel.
Helye: Köveskál Község Önkormányzat polgármesteri iroda (Köveskál, Fő u. 10.)
Jelen vannak:
Dr. Varró Gábor
társulás elnöke polgármester (Köveskál)
Molnár Endre
társulás alelnöke polgármester (Szentbékkálla)
Keszler Gyula
társulás tagja polgármester (Mindszentkálla)
Kovács Csaba Károly társulás tagja polgármester (Balatonhenye)
Tanácskozási joggal:
Dr. Szabó Tímea
Molnár Károlyné

jegyző
pénzügyi ügyintéző

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Meghívottként:
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
Dr. Varró Gábor elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási tanács tagjai
teljes létszámban (4 fő) jelen vannak, így határozatképes.
Ismerteti a napirendet és javasolja annak elfogadását.
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos
Óvoda 2015. évi költségvetési terve
2. ) Köveskál Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok
számának és a nyári zárva tartás időpontjának meghatározása, kötelező felvételi körzet
megállapítása, továbbképzési terv jóváhagyása
3.) A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
4.) Vegyes ügyek
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
1/2015. (II. 09.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2015. február 09-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint jóváhagyja:
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1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos
Óvoda 2015. évi költségvetési terve
2. ) Köveskál Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok
számának és a nyári zárva tartás időpontjának meghatározása, kötelező felvételi körzet
megállapítása, továbbképzési terv jóváhagyása
3.) A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
4.) Vegyes ügyek
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és a Köveskáli Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetési terve
Dr. Varró Gábor elnök: elmondja, hogy a társulás minden tagja kézhez kapta az óvoda 2015.
évi költségvetési tervét. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés.
Molnár Endre alelnök: mivel emelkednek a költségek, ezért kéri a jelenlévő pénzügyi
ügyintézőt, hogy nyújtson tájékoztatást.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy azért emelkedtek a költségek, mivel az
állami támogatás összege csökkent, az ellátottak száma 22 főről 15 főre csökkent.
Dr. Varró Gábor elnök: a tavalyi évi mérleg szerint a teljesített bevételi oldal 17 millió
forintot mutat. Tehát kevesebb az állami támogatás, így az önkormányzatoknak nagyobb
összeget kell biztosítani. Kérdezi, hogy jelenleg is megtesz az állam mindent azért, hogy az
óvodás korú gyermekek ingyen kapják az étkezést?
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: nem főre adják az állami támogatást, hanem
bértámogatás formájában nyújtják. A gyermeklétszám alapján bért állapítanak meg, 0,63
fővel számolnak és így adják a támogatást. Azt lehet mondani, hogy ez az összeg majdnem
lefedi a gyermekétkeztetést, a három településnek összesen 107.000 Ft-ot kell hozzáadni.
Dr. Varró Gábor elnök: ha ingyen étkeznek a gyermekek, akkor feltételezi, hogy a kormány
úgy gondolja, hogy támogatja őket. Ha a gyermekeknek nem kell fizetni, akkor az
önkormányzatnak kell fizetnie a különbözetet.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: az önkormányzatoknak azon gyermekétkezőkhöz kell
hozzájárulást fizetni, akik 100 %-os térítési díjat fizetnek, de viszont velük sem lehet a teljes
bekerülési költséget megfizetetni, csak a nyersanyag költséget.
Dr. Varró Gábor elnök: az óvodában van egy vezető óvónő, egy óvónő és kettő dadus.
Kérdezi, hogy terveznek létszámbővítést?
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: nem terveznek létszámbővítést.
Dr. Varró Gábor elnök: kérdezi, hogy 10 %-os jövedelem emelkedésben benne van a
minimálbérre való kiegészítés, illetve a bérfejlesztés is?
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: ebben az összegben nincsen bérfejlesztés, mivel
emelkedett a minimálbér, ezért emelkedett a kiegészítés. A kettő dadus bére nem érte el a
minimálbért, illetve ez az összeg tartalmazza a kompenzációt is.
Dr. Szabó Tímea jegyző: mind a közalkalmazottakra, mind a köztisztviselőkre igaz az, hogy
nagyon sok olyan fizetési osztály van, akiknek évek óta nem éri el a besorolás szerinti bér a
középfokú minimál bért, ezért ki kell egészíteni.
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Dr. Varró Gábor elnök: nem érti, mivel a minimálbér emelkedése 3 %, itt pedig 10 %
szerepel.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: előfordul, hogy kötelező soros emelkedés van az adott
dolgozó bére vonatkozásában.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: 3 évente vannak átsorolások.
Kovács Csaba Károly tag:

kérdezi, hogy jön ki havi 800.000 Ft bérköltség?

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a munkaügyi előadó kolléganő által megadott bérek
figyelembevételével készült az előterjesztés.
Keszler Gyula tag: a bérek közalkalmazotti bértábla alapján kerülnek megállapításra, azon
változtatni nem lehet.
Dr. Varró Gábor elnök: nem csökkenteni szeretné a vezető óvónő bérét, mindössze nagyon
jó munkát vár tőle, ahogy ezt eddig is tette, a bérektől függetlenül a növekedés összege (9,8
%) számára matematikailag nem áll össze, a minimálbér 3 %-os növekedésének
figyelembevételével.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a bérek tervezése úgy történik, hogy a munkaügyes kolléganő
megnézi minden év elején, hogy kinek mennyi a besorolás szerinti bére, megnézi továbbá azt,
hogy kell-e az év folyamán átsorolni, vagy kell-e minimál bér miatt kiegészíteni és
gyakorlatilag ez alapján kerül betervezésre a 12 havi bérköltség, illetve annak járulékai.
Dr. Varró Gábor elnök: a 9,8 % és a 4 % között van különbség.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a béremelkedés oka az, hogy az elmúlt évben a vezető
óvónő több mint három hónapig táppénzes állományban volt.
Kovács Csaba Károly tag: kérdezi, hogy a jövő évben milyen gyermek létszám várható?
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: 15 fő várható, sajnos az elmúlt időszakban nem
születtek gyermekek.
Kovács Csaba Károly tag:
magasnak.

az egy főre levetített 1 millió forintos fenntartást tartja nagyon

Dr. Szabó Tímea jegyző: az alacsony létszám miatt fajlagosan sajnos magasak a költségek.
Kovács Csaba Károly tag: gondolati szinten felmerült benne, hogy esetlegesen Révfülöppel
kellene tárgyalni az óvoda tárgyában, ki kell mondani, hogy ebben a formában nem biztos,
hogy gazdaságos az óvoda működtetése. A jövő vonatkozásában megfontolás tárgyát kellene,
hogy képezze.
Dr. Szabó Tímea jegyző: kérdezi, hogy hol van az egy csoport felső határa?
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a csoport felső határa 30 fő, a törvény szerint 25
fő, melyet túl lehet lépni.
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Dr. Varró Gábor elnök: egyéb működési célú támogatások bevételei 17.685.000 Ft, kérdezi,
hogy az önkormányzat ennyit kap az állami költségvetésből?
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: az állami támogatás 1.235.000 Ft, illetve 10.387.000
Ft.
Dr. Varró Gábor elnök: tehát az összes támogatás 11.500.000 Ft, az összes kiadás pedig
18.000.000 Ft. A társulás tagja által elmondottak esetében azt látja a legnagyobb
problémának, hogy a gyermekek egy másik óvodába történő el, illetve hazaszállítását is meg
kell oldani, illetve finanszírozni.
Kovács Csaba Károly tag: véleménye szerint nagyon sok a 15 főre a 18.000.000 Ft, nem
feltétlenül kell megszüntetni, de drágának tartja. Abban kellene gondolkodni, hogy
gyermekeket kellene beköltöztetni.
Dr. Varró Gábor elnök: véleménye szerint a környező településeket agitálni kellene.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: kéri a Polgármester Urakat, hogy egy-egy ülés
alkalmával keltsék a köveskáli óvoda jó hírét, ahol jó szakmai munka folyik és a „zöld óvoda”
címet is megkapta az intézmény.
Dr. Varró Gábor elnök: viszont is ezt kéri az óvodavezetőtől, hogy tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy a környéken szerezzenek tudomást arról, hogy Köveskálon milyen
óvoda működik, agitálja a szülőket, együttműködve a védőnővel, hogy növekedjen a 15 fős
létszám.
Amennyiben nincs több kérdés javasolja elfogadásra a társulás költségvetését.
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
2/2015. (II. 09.) KTOT számú határozata
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 2015. évi költségvetés elfogadásáról.
I. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 17.685.000 forintban,
kiadási főösszegét 17.685.000 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
0 Ft
c) dologi kiadások
75.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ft
e) általános tartalék
0 Ft
f) felújítások
0 Ft
g) beruházások
0 Ft
h) finanszírozási kiadások: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
17.610.000 Ft.
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III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
17.685.000 Ft
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről
0 Ft
c) közhatalmi bevételek
0 Ft
d) működési bevételek
0Ft
e) felhalmozási bevételek
0 Ft.
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás kizárólag kötelező feladatokat lát el.
VI. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2015. évi költségvetés
bevételi főösszegét 18.060.000 forintban kiadási főösszegét 18.060.000 forintban állapítja
meg.
VII. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Köveskál Óvodára vonatkozóan a
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások
10.668.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
2.909.000 Ft
c) dologi kiadások
4.483.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
0 Ft
e) általános tartalék
0 Ft
f) felújítások
0 Ft
g )beruházások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft.
VIII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Köveskál Óvodára vonatkozóan
a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
0 Ft
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről
0 Ft
c) közhatalmi bevételek
0 Ft
d) működési bevételek
450 Ft
e) felhalmozási bevételek
0 Ft
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás
17.610.000
Ft.
IX. A Társulási Tanács a Köveskáli Óvoda költségvetési létszámkeretét 4 főben állapítja meg,
mely 4 fő közalkalmazottat tartalmaz.
X. A Köveskáli Óvoda kizárólag kötelező feladatokat lát el.
XI. (1) A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet;
tartalmazza.
(2) Az Óvoda tekintetében
a) a bevételek és annak jogcím-csoportonkénti részletezését 3. melléklet és az 4. melléklet;
b) a kiadások részletezését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet;
c)az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet
tartalmazza.
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XII. A Társulási Tanács 2015.évi költségvetésében tartalékot nem tervez.
XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.
XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt
előirányzatainak módosítása.
Dr. Szabó Tímea jegyző:
tájékoztatásul elmondja, hogy a napirend részét képezi még a
társulás saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben, melyet szintén szükséges elfogadni.
Dr. Varró Gábor elnök:
javasolja elfogadásra az előterjesztésnek megfelelően a saját
bevételeteket és az adósságot keletkeztető ügyleteket, mely természetesen nemleges.
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
2/2015. (II. 09.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanács 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 3. § (1) 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:
2015. 0
2016. 0
2017. 0
2018. 0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2015. 0
2016. 0
2017. 0
2018. 0
2. ) Köveskál Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok
számának és a nyári zárva tartás időpontjának meghatározása, kötelező felvételi
körzet megállapítása, továbbképzési terv jóváhagyása
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: tájékoztatásul elmondja, hogy minden évben
február 15-ig közzé kell tenni a felvételi időpontokat, mely az idei évben április 22-én és 23án lesz. Az indítható csoportok száma egy vegyes csoport. A takarítási időszakban nyáron az
óvoda zárva tart, minden évben négy hetet. Ilyenkor történik a festés, takarítás, fertőtlenítés.
A környék óvodák vezetőivel megbeszélték, hogy egy-egy óvoda zárva tartása alkalmával
mindig működik úgynevezett ügyeletes óvoda és ez kölcsönös.
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Dr. Varró Gábor elnök: amennyiben nincsen kérdés, javasolja elfogadásra a felvételi
időpontokat, az indítható csoportok számát, illetve a nyári zárva tartás időpontját.
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
3/2015. (II. 09.) 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 figyelembe vételével az
alábbiakban határozza meg:
2015. április 22.
9.30 -14.30 óráig
2015. április 23.
9.30 -14.30 óráig
2. az indítható óvodai csoportok számát a 2015/2016 nevelési évre: 1 vegyes csoportban
határozza meg.
3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00-óráig
4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely
időszakból a nyári zárva tartást 2015. július 6- tól 2015. augusztus 2-ig tartó időszakban
határozza meg.
5. a Társulási Tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Köveskál
település, Balatonhenye település, Mindszentkálla település, Szentbékkálla település
közigazgatási területeire határozza meg.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal.
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a megjelenteket, hogy ezen napirend része még az
óvodapedagógusok továbbképzése.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: tájékoztatásul elmondja, hogy koruknál fogva már
nem kötelezhetőek továbbképzésre, mivel mindketten a továbbképzési ciklus időszakában
betöltik az 55. életévüket, de amennyiben igény van rá élhetnek vele. A továbbképzések
költségét a 50-50 %-ban a fenntartó, illetve saját maguk viselik. Viszont a kötelezően előírt
pedagógusminősítési eljáráson 2018. június 30-ig mindkét óvodapedagógusnak át kell esni.
Dr. Varró Gábor elnök: javasolja elfogadásra a továbbképzési tervet.
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
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4/2015. (II. 09.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda továbbképzési tervét az óvoda vezető javaslata alapján jóváhagyja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Dr. Varró Gábor
Határidő: azonnal.
3. 2015. évi közbeszerzési terv
Dr. Varró Gábor elnök: javasolja elfogadásra a közbeszerzési tervet, mely nemleges.
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
5/2015. (II. 09.) KTOT számú határozata
A 2015. évi közbeszerzési tervről
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33.§-a alapján a Társulás, mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza az Elnököt, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Dr. Varró Gábor elnök
Határidő: folyamatos
4. Vegyes ügyek
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: kéréssel szeretne a Polgármester
Urak felé fordulni, mivel minden évben 10 alkalommal úszásoktatásra viszik a
gyerekeket Ajkára. Ezen cél megvalósításához kéri a falugondnoki buszok
igénybevételének lehetőségét felváltva településenként. Az idei évben 6 gyermek
venné igénybe az oktatást. A tanfolyam díjat a Köveskálért Alapítvány fedezi.
Várható időpont április-május hónapok.
Molnár Endre alelnök: Szentbékkálla település részéről nem zárkózik el a
segítségtől, de természetesen az időpontokat minél előbb ismerni szükséges.
Kovács Csaba Károly tag: bár a falugondnoki szolgálat költségvetése igen
szűkös, de ettől függetlenül hozzájárul, támogatja ezen cél megvalósítását.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: köszöni szépen a Polgármester Urak
támogatását. Még el kívánja mondani, hogy az Alapítvány nemcsak az
úszásoktatást támogatja, hanem részesült az óvoda még 200 e Ft támogatásban,
melyet óvodai játékokra kívánnak fordítani.
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Kovács Csaba Károly tag: kérdezi, hogy esetlegesen az óvoda vonatkozásában
nincsenek pályázati lehetőségek.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: jelen pillanatban nincsen pályázati
lehetőség.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy a nyílászárók cseréje is pályázati
támogatásból valósult meg.
Dr. Varró Gábor elnök: megköszöni a részvételt és a társulás ülését 9:50 órakor bezárja.

K.m.f.
Dr. Varró Gábor
elnök

Keszler Gyula
tag

9

