KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Ikt.szám: 705-2/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. április 28-án tartott nyilvános üléséről
17:30 órai kezdettel.
Helye: Kővágóörs Kultúrház.
Jelen vannak:
Dr. Varró Gábor
társulás elnöke polgármester (Köveskál)
Molnár Endre
társulás alelnöke polgármester (Szentbékkálla)
Kovács Csaba Károly társulás tagja polgármester (Balatonhenye)
Tanácskozási joggal:
Dr. Szabó Tímea
Molnár Károlyné

jegyző
pénzügyi ügyintéző

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Dr. Varró Gábor elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási tanács tagjai
közel 3 jelen vannak, így határozatképes. Keszler Gyula előzetesen jelezte, hogy más
elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni.
Ismerteti a napirendet és javasolja annak elfogadását.
1.)
2.)

2014. évi költségvetés módosítása
2014. évi zárszámadás jóváhagyása

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
6/2015. (IV. 28.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2015. április 28-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.)
2.)

2014. évi költségvetés módosítása
2014. évi zárszámadás jóváhagyása
1.)

2014. évi költségvetés módosítása

Dr. Varró Gábor elnök: elmondja, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést
a társulás tagjai megkapták. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a napirenddel
kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2014. évi költségvetés
módosítását.
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Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
7/2015. (IV. 28.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a 2011. évi
CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló
2014. évi költségvetés módosításáról.
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2014. évi költségvetés bevételi
főösszegét 17.362.000 forintban kiadási főösszegét 17.362.000 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 járulékok
0 Ft
c) dologi kiadások
65.000 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
17.297.000 Ft
III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
17.362.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
0 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
0 Ft
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Köveskáli Napközi- Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetés bevételi
főösszegét 19.218.000 forintban, kiadási főösszegét 19.218.000 forintban állapítja meg.
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
11.728.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
2.656.000 Ft
c) dologi kiadások
4.834.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
0 Ft
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g) felújítások
h) egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft
0 Ft

VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a
következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
17.297.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
447.000 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
256.000 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
1.218.000 Ft
VIII. 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.
IX. Az Óvoda tekintetében
a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését a 5. melléklet.
2.)

2014. évi zárszámadás jóváhagyása

Dr. Varró Gábor elnök: a 2014. évi zárszámadás írásos anyagát is mindenki kézhez kapta.
Kérdezi, hogy van azzal kapcsolatosan valakinek észrevétele. Megállapítja, hogy nincsen
ezért javasolja a társulás 2014. évi zárszámadását elfogadásra.
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
8/2015. (IV. 28.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdése alapján dönt a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról:
I. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetési bevétel teljesítésének főösszegét
17.362.000 Ft – ban,költségvetési kiadás főösszegének teljesítését 17.361.000 Ft
– ban állapítja meg.
II. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a
a) személyi jellegű kiadások teljesítését
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését
c) dologi jellegű kiadások teljesítését

0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
65. 000 Ft-ban,
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d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését
e) általános tartalék
0 Ft-ban,
f) felújítási kiadások teljesítését
g) intézményi beruházások teljesítését
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését
i) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését
állapítja meg.

17.296.000 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,

III. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén belül a
a) működési bevételek teljesítését
b) önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését
c) önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését
d) támogatásértékű működési célú bevételek
működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését
e)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését
f) egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele teljesítését
h)függő bevételek teljesítését
állapítja meg.

0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
17.362.000 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2014. évi költségvetési
bevétel teljesítésének főösszegét 19.139.000 forintban, a kiadás teljesítésének főösszegét
16.650.000 forintban állapítja meg.
VI. 2014. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a Köveskál Óvodára
vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) személyi juttatások teljesítését
9.713. 000 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését
2.656.000 Ft-ban,
c) dologi kiadások teljesítését
4.281.000 Ft-ban,
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítését
0 Ft-ban,
e) általános tartalék
0 Ft-ban,
f) felújítások teljesítését
0 Ft-ban,
g )beruházások teljesítését
0 Ft-ban,
h) egyéb felhalmozási kiadások teljesítését
0 Ft-ban,
i)függő kiadások teljesítését
0 Ft-ban,
VII. 2013. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegén belül a Köveskál Óvodára
vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítését
0 Ft-ban,
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről teljesítését
256.000 Ft-ban,
c) közhatalmi bevételek teljesítését
0 Ft-ban,
d) működési bevételek teljesítését
369.000Ft-ban,
e) felhalmozási bevételek teljesítését
0 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás teljesítését 17.296.000 Ft-ban,
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1.218.000 Ft-ban,
VIII. A Társulási Tanács a Köveskáli Óvoda költségvetési létszámkeretét 4 főben állapítja
meg, mely 4 fő közalkalmazottat tartalmaz.
IX. (1) A Társulás tekintetében
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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;
c) a vagyonkimutatást a 3. melléklet;
d) a maradvány kimutatást a 4. melléklet
e) az eredmény kimutatást az 5.melléklet
tartalmazza.
X. A Társulási Tanács a Köveskáli Óvoda tekintetében
a) a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 6-8. melléklet;
b) vagyonkimutatást a 9. melléklet,
c) a maradvány kimutatást a 10. melléklet
d) az eredmény kimutatást a 11. melléklet
e) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 12. melléklet
tartalmazza.
Dr. Varró Gábor elnök: megköszöni a részvételt és a társulás ülését 17.45 órakor bezárja.

K.m.f.
Dr. Varró Gábor
elnök

Kovács Csaba Károly
tag
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