KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Jegyzőkönyv
Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. május 14-én tartott nyilvános üléséről
08:00 órai kezdettel.
Helye: Köveskál 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:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából:
Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Dr. Varró Gábor elnök: üdvözöl mindenkit, megállapítja, hogy a társulási tanács 3 fővel
határozatképes. Ismerteti a tárgyalandó napirendeket és javasolja elfogadásra
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
2.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi zárszámadása.
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
10/2018. (V. 14.) KTOT számú határozata
napirend elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2018. május 14-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint jóváhagyja:
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
2.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi zárszámadása.
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1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Dr. Varró Gábor elnök: elmondja, hogy a társulási tanács tagjai a 2017. évi költségvetés
módosításával kapcsolatos részletes anyagot megkapták. Kérdezi, hogy van-e észrevétel,
javaslat, vélemény.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a költségvetés módosítását 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
11/2018. (V. 14.) KTOT számú határozata
2017. évi költségvetés módosításáról
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 21.556.923 forintban kiadási főösszegét 21.556.923 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
91.812 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
21.465.111 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
21.555.112 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
10 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
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g) működési célú átvett pénzeszközök
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i) finanszírozási bevételek

0 Ft
0 Ft
1.801 Ft

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 21.978.872 forintban, kiadási főösszegét 21.978.872 forintban állapítja
meg.
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
12.273.015 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
2.762.293 Ft
c) dologi kiadások
6.943.564 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
30.981 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
21.947.891 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
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tartalmazza.
2.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi zárszámadása
Dr. Varró Gábor elnök: a 2017. évi zárszámadással kapcsolatos előterjesztést mindenki
szintén kézhez kapta. Kérdezi, hogy van-e hozzáfűzni való. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
javasolja a 2017. évi zárszámadás 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
12/2018. (V. 14.) KTOT számú határozata
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3)
bekezdése alapján dönt a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról:
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2017. évi
költségvetési bevétel teljesítésének főösszegét 21.556.923 Ft-ban, költségvetési
kiadás főösszegének teljesítését 21.556.299 Ft-ban állapítja meg.
II. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a
a) személyi jellegű kiadások teljesítését
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését
c) dologi jellegű kiadások teljesítését
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.

0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
91.188 Ft-ban,
21.465.111 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,

III. A Társulási Tanács a 2017. 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) finanszírozási bevételek teljesítését
ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.801Ft-ban
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10 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
21.555.112 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
1.801 Ft-ban,

állapítja meg.
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési
bevétel teljesítésének főösszegét 21.976.926 forintban, a kiadás teljesítésének főösszegét
20.259.025 forintban állapítja meg.
VI. 2017. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a Köveskál Óvodára
vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) személyi juttatások teljesítését
12.273.015 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését
c) dologi kiadások teljesítését
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítését
e) általános tartalék
f) felújítások teljesítését
g )beruházások teljesítését
h) egyéb felhalmozási kiadások teljesítését
i)függő kiadások teljesítését

2.703.863 Ft-ban,
5.373.335 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,

VII. 2017. 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
0 Ft-ban,
c) közhatalmi bevételek teljesítését
0 Ft-ban,
d) működési bevételek teljesítését
29.035 Ft-ban,
e) felhalmozási bevételek teljesítését
0 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás teljesítését 21.947.891 Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
482.780 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
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2.
melléklet;
c) a megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2
melléklet;
d) a maradvány kimutatást a 3. melléklet;
e) a mérleg kimutatást a 4. melléklet
f) az eredmény kimutatást az 5.melléklet
tartalmazza.
X. A Társulási Tanács a Köveskáli Óvoda tekintetében
a) a bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 6. melléklet;
b) a bevételek jogcím csoportonkénti megoszlását 7. melléklet;
c) a kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 8. melléklet;
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d) a maradvány kimutatást a 9. melléklet;
e) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről 10. melléklet ;
f) mérleg kimutatást a 11. melléklet
g) eredmény kimutatást a 12. melléklet,
i) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
állományának alakulásáról a 13. számú melléklet;
j) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 14. melléklet
tartalmazza.
Dr. Varró Gábor elnök: kérdezi, hogy van-e egyéb bejelentés, észrevétel, kérdés.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a jövőbeni dolgokkal kapcsolatban annyit
szeretne hozzáfűzni, hogy most a jelenlegi óvoda létszám 23 fő. A következő nevelési évben
bár négyen elköltöznek (két család), de a beiratkozást tekintve 20 fő fogja kezdeni a
szeptembert. Balatonhenyéből voltak az elmúlt héten érdeklődök osztrák állampolgárok, de
ők nem tudják, hogyan zajlik a magyarországi óvodai nevelés. Elmondta nekik, hogy ha
valaki beiratkozik az óvodába akkor az óvodai jogszabályok vonatkoznak rá és 3 éves kortól
kötelező az óvodába járás, minimum 4 órát kell a gyermeknek naponta az óvodába
tartózkodni.
Dr. Varró Gábor elnök: mi történik akkor, ha az öt napból egyszer hiányzik.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: elmondta a szülőknek, hogy ha betegség miatt
hiányzik, akkor az orvosnak igazolnia kell a hiányzást. Amennyiben más okból kifolyólag
hiányzik, akkor pedig a szülő igazolja.
Kovács Csaba Károly társulás tagja: kérdezi, hogy a szülő másképpen szeretné.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: igen, mert nagyon sok egyéb programra,
például úszásra, hordják a gyermekeket. Ettől függetlenül nagyon tetszett nekik az óvoda,
minden tudnivalóról tájékoztatta a szülőket.
El szeretné még mondani, hogy köszöni az önkormányzatok támogatását az úszással
kapcsolatban.
Molnár Endre társulás alelnöke: kérdezi, hogy a balatonfüredi úszás mennyire vált be.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: az oktatással kapcsolatban annyi változást
láttak, hogy sokkal egyénibb, tehát nem egyszerre a csoport dolgozik, hanem többnyire
egyenként foglalkoztak a gyerekekkel. Csak akkor a többi nem tud magával mit kezdeni és
így őket le kell foglalni, szerettek a gyerekek menni, meg voltak elégedve.
Dr. Varró Gábor elnök: kérdezi, hogy amiről korábban beszéltek, a vizes helyiség felújítása,
hol tart, fel kell-e újítani.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: igen nagy jó lenne felújítani.
Dr. Varró Gábor elnök: a másik pedig a tető, bíznak az időjárásba, de a pala helyett más
megoldást kell találni.
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Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a csoportszoba mellett közvetlen van egy
játéktároló, aminek a tetőszerkezete is igen rossz állapotban van, szalufák vannak és arra van
rárakva a cserép, nagyobb esőzés esetén befolyik a víz.
Dr. Varró Gábor elnök: kérnek rá árajánlatot és utána eldöntik, hogy mi legyen. Kérdezi,
hogy van-e még egyéb észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, megköszöni az ülésen való
részvételt és 8:15 órakor bezárja.
K.m.f.

Dr. Varró Gábor
társulás elnöke
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Molnár Endre
társulás alelnöke

