KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Jegyzőkönyv
Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. szeptember 01-én tartott nyilvános
üléséről 08:30 órai kezdettel.
Helye: Köveskál Önkormányzat polgármesteri iroda.
Jelen vannak:
Dr. Varró Gábor
társulás elnöke polgármester (Köveskál)
Molnár Endre
társulás alelnöke polgármester (Szentbékkálla)
Kovács Csaba Károly társulás tagja polgármester (Balatonhenye)
Tanácskozási joggal:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Dr. Varró Gábor elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási tanács
határozatképes. Mindszentkálla alpolgármestere jelezte, hogy az ülésen nem tud jelen lenni.
Javasolja, hogy aki a meghívóban szereplő napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze.
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
12/2017. (IX. 01.) KTOT számú határozata
napirend elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2017. szeptember 01-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi költségvetés módosítása
2.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója a
2016/2017. nevelési évről
3.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkaterve
2017/2018. nevelési évre
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1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi költségvetés módosítása
Dr. Varró Gábor elnök:
észrevétel, kérdés.

az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi, hogy van-e

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: néhány dolog volt, amit módosítani kellett azt
részletesen leírta. 1801 Ft-tal kellett pontosítani a pénzmaradványt a társulás esetében, mivel
mindig később van a beszámoló elfogadása, illetve az óvoda esetében 1000 Ft-tal tért el a
megállapított pénzmaradvány, továbbá a pénzeszköz átadást az állam kiegészítette az óvodai
segítők béréhez adott támogatással, de az a költségvetésben már be is volt építve a magasabb
bér és ezt a szolgáltatásokra kellett könyvelni, amit bármire fel lehet használni.
Dr. Varró Gábor elnök:
költségvetés módosítását.

köszöni a kiegészítést, javasolja elfogadásra a 2017. évi

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
13/2017. (IX. 01.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a
2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a
gazdálkodásáról szóló 2017. évi költségvetés módosításáról.
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi költségvetés bevételi
főösszegét 19.893.189 forintban kiadási főösszegét 19.893.189 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
90.000 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
19.803.189 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
19.891.388 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
8 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
1.801 Ft
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IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetés
bevételi főösszegét 20.287.969 forintban, kiadási főösszegét 20.287.969 forintban állapítja
meg.
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat 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
5.696.170 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. A bevételi főösszegen 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
2.000 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
20.285.969 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;
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 az 5. melléklet
d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet
tartalmazza.
2.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója
a 2016/2017. nevelési évről
Dr. Varró Gábor elnök: a társulás tagjai megkapták a nevelési évről készült részletes, terjedelmes beszámolót.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: 2015. év óta előírás, hogy az óvodai
önértékeléssel kapcsolatosan kell a beszámolókat és a munkatervet is elkészíteni. Január 1-től
változott az óvodáknak készített önértékelési kézikönyv ezt egyedi elvárásokká kell képezni,
ami vastag betűvel szedett az a köveskáli óvoda egyedi elvárása, amit meg kell csinálni a
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feladataikban, hogy teljes és egész munkát tudjanak végezni az óvodában. A tanfelügyelők
annak idején februárban már megnézték és elégedettek voltak az óvoda munkájával.
Molnár Endre társulás alelnöke: alapos, terjedelmes és szép munka, köszönik szépen.
Kovács Csaba Károly társulás tagja: nem a beszámolóval kapcsolatosan, de lenne pár
gondolata az úszásoktatással kapcsolatosan. Előre bocsátja, hogy mint volt testnevelő
maximálisan egyetért a kitűzött célokkal, feladatokkal, csak a költséghatékonysággal vannak
kifogásai.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: az úszásoktatást megszervezték és el is indultak a hat gyermekkel, időközben megbetegedtek néhányan, majd jött olyan kifogás, hogy nem
akarnak menni úszni, hiába próbálták ezeket a gyerekeket meggyőzni. Azt nem szerették volna, hogy a többi három gyermek lemaradjon az oktatásról. Volt egy kisgyermek, aki az elején
kétszer-háromszor részt vett az oktatáson aztán megbetegedett, majd a gyógyulása után az
úszást oktató pedagógus azt mondta, hogy már ne menjen, mert nagyon le van maradva a többiekhez képest és nem tudja bepótolni a hátrányt és akadályozta volna a többi gyermek előmenetelét. Nemcsak a köveskáli óvoda volt beosztva, hanem a nagyvázsonyi óvodából is volt
egy csoport az oktatáson, mert olyan szabályt hoztak ebben az ajkai óvodában, hogy 12 fő
alatt nem szerveznek csoportfoglalkozást. Emiatt csak annyit fizettek, ahányan jelen voltak az
oktatáson, ezt a Köveskál Jövőjéért Alapítvány finanszírozta, melyet ezúton is köszön.
A henyei polgármester úr nyilván arra gondol, hogy a falugondnoki autónak a futása és annak
a költsége.
Kovács Csaba Károly társulás tagja: kiveszik a falugondnokot négy órára, elviszik a buszt
négy órára fut a busz 100 kilométert 2 gyermekért. Úgy gondolja és alátámasztja azt a gondolatmenetet, amit az ajkai óvodapedagógus képvisel, hogy 12 gyermeket szerveznek, tehát 2
gyermekkel ne futassák a buszokat. Akármilyen nemes is a cél és tökéletesen egyetért, hogy át
kell gondolni és értékelni, hogy ha 2-3 gyermeket kívánnak megtanítani úszni. Nem az úszásoktatás ellen van kifogása, nagyon jó dolog az általános iskolában kötelezően a testnevelés
tantárgyba beépítették az úszásoktatást, de sokkal jobb a gyermekeket kicsi korban megtanítani úszni. Maximálisan jó ez a gondolat, de valahogy itt helyben a Káli-medencei óvodáknak
kellene jobban összehangolni, vagy a szülőket kellene arra rábírni, hogy ilyen minimális létszámnál vagy ők vállalják be és kifizetnek egy gépjármű futását, de a falugondnokot és a
buszt ekkora létszámmal ne vegyék ki, mert úgy gondolja, hogy elég megterhelő a buszok
fenntartása és finanszírozása, tehát ilyen szempontból kellene ezt az egészet átgondolni, átértékelni. Az is meggondolandó, hogy Ajka helyett Balatonfüred fele távolságra van és ott is tökéletesen működik az uszoda. Meg kell nézni, mert így eleve lefelezik az utiköltséget.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: megnézik Balatonfüredet, mert van róla hírük,
mivel az egyik kisgyermeket elvitte oda az anyukája úszni, óvodán kívül, de ő sajnos azért
nem tudott menni úszni Ajkára, mert az ottani víztől begyulladt a szeme.
Dr. Varró Gábor elnök: ez tipikus jelenség, hogy úszómedencében lévő víztől, teljesen
mindegy, hogy Balatonfüred, Ajka, a gyerekek érzékenységének függvényében begyullad a
szeme, füle. Mindettől függetlenül akár kettő gyermeket, akár tíz gyermeket visznek, ha fele
úton van ilyen lehetőség, akkor azt mindenképpen meg kell nézni, mert a gyermekeknek sem
kell annyit utazni, költséget sem kell annyit ráfordítani, ha van közelebb. Tehát maradjanak
annyiban, hogy járják körbe ezt a füredi lehetőséget. Balatonfüreden is előfordulhat az, hogy
kettő gyermek van csak, betegség, vagy egyéb okok miatt, arról senki sem tehet. Ha már elindult a tanfolyam, akkor azt a kettő gyermeket is el kell vinni, hogy azok ne essenek ki. Mindenféleképpen gyermeklétszámtól függetlenül, uszoda elképzelések és oktatási szabályoktól
függetlenül az is egy jó elképzelés, hogy a környékbeli falvak, főleg az a kilenc település, ami
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egy közös hivatalhoz tartozik összehangolja az úszásoktatást és megoszlanak a költségek és
közelebb állnak a célhoz. Felkéri az óvodavezetőt, hogy ennek járjon utána és visszatérnek rá.
Kovács Csaba Károly társulás tagja: sokkal költségkímélőbb, ha két gyermek esetében
személygépjárműre fizetnek térítést, így nem esik ki a falugondnok, nem fut a busz.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: az a kérdés, hogy vállalja-e valaki ezért a
felelősséget, hogy gyermekeket szállít az autójával, bármi történhet út közben.
Dr. Varró Gábor elnök: a falugondnoki busznál is bármi történhet, ugyanúgy a felelősség
fenn áll.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a falugondnokok hivatásos gépkocsi vezetők, ő
nem hivatásos gépkocsi vezető.
Dr. Varró Gábor elnök: a buszt B kategóriás jogosítvánnyal bárki vezetheti, csak annyi,
hogy a busz önkormányzati tulajdonban van. Van annak akadálya, hogy a testület bármely
tagja, ha saját autójával végzi ezt a fuvart, akkor költségtérítést kapjon?
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: külsősnek kirendelvény alapján nem lehet
számfejteni. Csak az állandó dolgozónak lehet kiküldetési rendelvénnyel, tehát óvónőknek
lehet.
Dr. Varró Gábor elnök: az önkormányzatok tartják fenn a társulást és az intézményt,
irányítják, vezetik, támogatják, költségeit viselik. Az önkormányzat a falubuszával
elszámolhatja, ha elviszi a tanulót, a képviselő saját gépkocsi használatra nem számolhat el?
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: azt nem engedi elszámolni.
Kovács Csaba Károly társulás tagja: Balatonhenyében például Kulcsárné esetében volt
kiküldetés elszámolva.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: ő önkormányzati dolgozó.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: amennyiben a képviselő a testület érdekében
jár el, akkor részére költségtérítés fizethető.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: utána fog nézni a hivatal.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: az óvodavezetőtől nem várható el, hogy más
gyermekéért szállítás szempontjából felelősséget vállaljon.
Dr. Varró Gábor elnök: nem azt mondta, hogy az óvodavezetőt kötelezzék erre. Eleve azért
kérdezte meg, hogy ha a képviselők közül van olyan, mint Köveskál esetében a falugondnok,
aki vezeti buszt és ő nem más, mint egy képviselő. Amennyiben van olyan önkormányzati
feladat, akkor nem a falugondnok vezeti az autót, hanem a képviselő, tehát ugyanúgy a
felelősség és költségvállalás megtörténik. Arra gondolt, hogy mi van olyan esetben, ha nem a
falugondnoki kocsival, hanem ugyanúgy saját kocsijával végzi a szállítást, akkor tudnak-e
számára térítést biztosítani.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:
Marton Norbertnek és Csonka Alexandrának
tudnak fizetni, mivel nemcsak képviselők, hanem önkormányzati alkalmazásban,
állományban is állnak.
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Dr. Varró Gábor elnök: róluk beszél, mivel a saját idejébe nem fér bele, amennyiben ideje
engedi, akkor elviszi a gyerekeket, de ő nem fog költségtérítést kérni. A többiek pedig nem
érnek rá. Maradjanak abban, hogy az óvodavezető utána néz a balatonfüredi uszodának,
egyeztet a többi óvodával és 2018. évi úszásoktatást igyekszik úgy megszervezni, hogy kettő
gyermekkel ne kelljen egy falugondnoknak és egy kocsinak fél napot elutazni.
Molnár Endre társulás alelnöke: egy kicsit kiélezettnek látja ezt az egészet a pénzügyekre
tekintettel. Azt elfogadja, hogy próbálják gazdaságosan ellátni a feladatokat, de
kistelepülésekről beszélnek és a gyermekeknek meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy úszásban
részt vegyenek. Egyetért azzal, hogy egy prioritást kell felállítani és amennyiben lehet
gazdaságosan kell ellátni ezt a feladatot és a lehetőséget fenn kell tartani. Lát egy
szervezéstechnikai gondot, amikor ezt elkezdik szervezik, akkor a falugondnokok megnézik,
hogy kinek mi az elfoglaltsága, úgy gondolja, hogy Szentbékkálla falugondnoka a saját
autójával vállalná. Rövid távra valakit kapni, szervezésileg ez nem olyan egyszerű, de
mindenképpen biztosítani kell a gyermekek számára ezt a lehetőséget.
Kovács Csaba Károly társulás tagja: arról nem volt szó, hogy nem biztosítanák.
Dr. Varró Gábor elnök:
véleménye szerint megoldható, az egyik képviselő Csonka
Alexandra rendszeresen hordja a saját gyermekét és fel van készülve arra is, hogy menjen a
falugondnoki autóval és költségtérítés ellenében a 6 órán belül olyan feladatot adnak neki,
ami az önkormányzat érdekébe történő feladat. Amennyiben megoldható, akkor célszerű
Balatonfüredre járni oktatásra. Igen megerősíti azt, hogy a két gyermeket el kell vinni, nem
szabad azt, hogy azért mert a másik 3-4 gyermek megbetegedett, akkor ne menjen a többi.
Kéri az óvodavezetőt, hogy járjon utána és tájékoztassa a társulási tanácsot. Javasolja a
nevelési évre vonatkozó beszámoló elfogadását.
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
14/2017. (IX. 01.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolóját a 2016/2017. nevelési év
vonatkozásában elfogadja.
3.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkaterve
2017/2018. nevelési évre
Dr. Varró Gábor elnök: a munkaterv érthető módon azonos és hasonlít az előző évhez,
mivel a feladat mindig ugyanaz, csak a gyermekek változnak. Úgy látja, hogy fiatalodnak, de
sokasodnak, mely örömteli dolog. Ugyan többe fog kerülni, de akkor sem lesz kifogása, ha
negyven gyermek lesz az óvodában. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kiegészítés a napirenddel
kapcsolatosan.
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Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: mindig szeretnek kitalálni valami új dolgot,
mert a kolléganőjével az a meglátásuk, hogy azért, mert falusi óvoda nem szeretnének
lemaradni a városi óvodától, sőt lehet, hogy itt kedvezőbbek a feltételek. Ebben az évben azt
tervezték, hogy szerveznek kiállítást a hungarikumokból, azért hogy ismerjék meg a
gyermekek. Az állatok világnapján elmentek Salföldre és láthattak a gyermekek olyan
állatokat, ami hungarikum. Ebbe a gyűjtőmunkába szeretnének több mindenkit belevonni,
aminek közösségformáló hatása is lenne.
A nevelési terv kidolgozásánál még nem volt kirajzolódva, de az óvodában van egy gyeden
lévő kolléganő, Pupos Judit dajka. Januártól van a kismamáknak olyan lehetőségük, hogy a
gyed mellett is visszatérjenek a munkába. A Judit úgy határozott, hogy október 1-től meg
tudja oldani a gyermeke ellátását és felügyeletét és vissza szeretne térni a munkába.
Augusztus 29-én tudta ezt meg tőle és intézkedett a szabadságok ügyében. Bőczi Károlyné
dajka jövőre eléri a negyven éves munkaviszonyát és élve ezzel a lehetőséggel szeretne
nyugdíjba menni, neki erre tavasszal nyílik módja. Nagyon sajnálja, hogy ez a kolléganő
elmegy, mivel nagyon hivatástudatos, kiváló dajka.
Dr. Varró Gábor elnök: javasolja a nevelési terv elfogadását.
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
15/2017. (IX. 01.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkatervet a 2017/2018. nevelési év vonatkozásában
elfogadja.
Dr. Varró Gábor elnök: amennyiben nincsen több kérdés, észrevétel, megköszöni a
részvételt és az ülést 9:10 órakor bezárja.

K.m.f.
Dr. Varró Gábor
társulás elnöke
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Molnár Endre
társulás alelnöke

