KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Jegyzőkönyv
Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. február 23-án tartott nyilvános üléséről
15:30 órai kezdettel.
Helye: Köveskál Kultúrház.
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 jegyző
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Dr. Varró Gábor elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási tanács teljes
létszámban jelen van, így határozatképes az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendet:
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési terve
2.) A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
3.) 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
4.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodás
módosításának véleményezése
5.) Óvodai térítési díj emelésről döntés, illetve a térítési díjra vonatkozó
rendelet tervezet jóváhagyása
6.) Vegyes ügyek
Kérdezi, hogy van-e kiegészítés, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a
napirend 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
1/2017. (II. 23.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2017. február 23-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
és a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési terve
2.) A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
3.) 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
4.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodás
módosításának véleményezése
5.) Óvodai térítési díj emelésről döntés, illetve a térítési díjra vonatkozó
rendelet tervezet jóváhagyása
6.) Vegyes ügyek
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és a Köveskáli Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési terve
Dr. Varró Gábor elnök: a társulási tanács tagjai megkapták a 2017. évre vonatkozó
költségvetési tervet. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés, javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a 2017. évi költségvetést 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
2/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetés elfogadásáról.
I. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 19.492.821 forintban,
kiadási főösszegét 19.492.821 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
90.000 Ft
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d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
e) általános tartalék
f) felújítások
g) beruházások
h) finanszírozási kiadások: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
19.402.821 Ft.

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
19.488.644 Ft
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről
0 Ft
c) közhatalmi bevételek
0 Ft
d) működési bevételek
0Ft
e) felhalmozási bevételek
0 Ft
f.)finanszírozási bevételek
4.177 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 2017. évi költségvetés
bevételi főösszegét 19.887.601 forintban kiadási főösszegét 19.887.601 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
11.956.884 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
2.634.915 Ft
c) dologi kiadások
5.295.802 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
1000 Ft
e) felhalmozási bevételek
0 Ft
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás
19.886.601
Ft,
ebből pénzmaradvány igénybevétele: 483.780 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;
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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 az 5. melléklet;
c) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet
tartalmazza.
XII. A Társulási Tanács 2017.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: ezen napirend részét képezi a saját bevételek és az
adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása.
Dr. Varró Gábor elnök: javasolja a határozati javaslat 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
3/2017. (II. 23.) KTOT számú határozata
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 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:
2017. 0
2018. 0
2019. 0
2020. 0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2017. 0
2018. 0
2019. 0
2020. 0
2.) A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Dr. Varró Gábor elnök: a társulásnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, ami a tervet érinti,
tehát nemleges megjelöléssel javasolja jóváhagyásra.
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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
4/2017. (II. 23.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
42.§-a alapján a Társulás, mint ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a Társulási Tanács elnökét, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Dr. Varró Gábor társulási tanács elnöke
Határidő: folyamatos
3.) 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
Dr. Varró Gábor elnök:
javaslat, kérdés.

kérdezi, hogy ezen napirend vonatkozásában van-e észrevétel,

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a tájékoztató 4.1. pontjában egy dátumot elírt,
mivel a nyitva tartásnál 2015. augusztus 31. került bele, de értelemszerűen az 2017. augusztus
31. Tekintettel arra, hogy 2017. július 31-től lesz újra nyitva az óvoda augusztus 31-ig ebben
a nevelési évben. A zárva tartás pedig júliusban lesz, és ekkor végzik el a takarítási,
karbantartási munkálatokat.
Dr. Varró Gábor elnök: javasolja az ide vonatkozató határozati javaslat 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
5/2017. (II. 23.) 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:
2017. április 26.
9.30 -14.30 óráig
2017. április 27.
9.30 -14.30 óráig
Melynek helye: Óvoda, Köveskál, Petőfi S. u. 5.
2. az indítható óvodai csoportok számát a 2017/2018 nevelési évre: 1 vegyes csoportban
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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 2017. július 3-től 2017. július 30-ig tartó időszakban
határozza meg.
5. Az óvoda nyári zárva tartás idejére igény esetén a gyermekek elhelyezését – az
intézményvezetők által megkötött külön megállapodás alapján - a Révfülöp és Térsége
Napközi Otthonos Óvoda és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda által biztosítja.
6. a Társulási Tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Köveskál
település, Balatonhenye település, Mindszentkálla település, Szentbékkálla település
közigazgatási területeire határozza meg.
7. A Társulási Tanács a 2017. évre vonatkozó pedagógus továbbképzési programot 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: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal.
4.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
véleményezése

Társulási megállapodás

módosításának

Dr. Varró Gábor elnök:
megkérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat ezen napirenddel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, javasolja elfogadásra a megállapodás módosítását.
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
6/2017. (II. 23.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskál és Térsége Óvoda
Társulás Társulási megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra
javasolja.
A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a döntésről az érintetteket, a Társult településeket
értesíteni szíveskedjen.
Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2017. március 14.
5.) Óvodai térítési díj emelésről döntés, illetve a térítési díjra vonatkozó
rendelet tervezet jóváhagyása
Dr. Varró Gábor elnök: kérdezi az óvodavezetőt, hogy érdeklődött-e más óvodavezetőknél,
mert ez az emelés 12,5 %-os. Ez arányban van-e vagy sem.
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Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: nem érdeklődött ennek utána.
Dr. Varró Gábor elnök: kérdezi,, hogy vannak megelégedve ezzel a vállalkozóval?
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: meg vannak elégedve, gond, probléma nincsen.
Van egy kislány, akinek diétás étkezést szállítanak Tapolcáról, azzal sincsen probléma.
Dr. Varró Gábor elnök: kormány által bejelentett negatív inflációnál ez az áremelkedés azért
meglepő.
Dr. Szabó Tímea aljegyző: aljegyző asszonynál jelentkezett a szolgáltató, hogy küldenek
magasabb ajánlatot. Egyeztetésük során arra hivatkozott a szolgáltató, hogy rezsiköltség része
emelkedett, elsősorban a munkabérrel indokolta ezt az emelést. Való igaz, hogy ez az
önkormányzatoknál is érezteti hatását. A környékbeli óvodák vonatkozásában annyit
elmondana, hogy Kővágóörsre ugyanez a szolgáltató biztosítja az étkezést, Révfülöpön az
Önkormányzat konyhájából történik az ellátás, ott nem emeltek térítési díjat.
Dr. Varró Gábor elnök: kérdezi, hogy az állam ezt téríti?
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a gyermekétkeztetést 100 %-ban téríti.
Dr. Varró Gábor elnök: javasolja a térítési díjak jóváhagyását.
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
7/2017. (II. 23.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Káli-Gast Kft. Szolgáltató által
érvényesíteni kívánt étkezési térítési díjat elfogadja, a Vállalkozói Szerződés módosítását az
előterjesztés szerint módosítja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2017. február 28.
6.) Vegyes ügyek
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: tavasz folyamán szeretnének a gyerekekkel úszni
menni április 19. és május 3. között Ajkára. Ehhez szeretné a támogatását kérni a
fenntartóknak, egy falugondnoki buszra lenne szükségük, tekintettel arra, hogy 6
nagycsoportos gyermek van.
Molnár Endre társulás alelnöke: természetesen megoldható.
Dr. Varró Gábor elnök: április 19-től minden nap?
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Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: köszöni szépen a segítséget. Minden munkanap
mennének összesen 10 alkalommal. A mindszentkállai falugondnokkal beszélt, ők kedden és
csütörtökön nem tudják vállalni, mert akkor bevásárlási úton van a busz.
Dr. Varró Gábor elnök: leegyeztetik egymással a települések és megoldják. Megköszöni a
részvételt és az ülést 15:50 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Varró Gábor
társulás elnöke
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Keszler Gyula
társulás tagja

