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A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási
tanács tagjai teljes létszámban jelen vannak, így határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti
napirend 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
9/2019. (V. 09.) KTOT számú határozata
napirend elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2019. május 09-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint elfogadja:
1. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
2. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi zárszámadása
3. Óvodavezetői állás betöltésére pályázat kiírása
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1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi, hogy a 2018. évi költségvetés módosításával
kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a
módosítás 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
10/2019. (V. 09.) KTOT számú határozata
2018. 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 2018. évi költségvetés módosításáról.
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi költségvetés bevételi
főösszegét 24.067.223 forintban kiadási főösszegét 24.067.223 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
100.000 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
23.967.223 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
24.064.145 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
2454 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
624 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 2018. évi költségvetés
bevételi főösszegét 25.730.684 forintban, kiadási főösszegét 25.730.684 forintban állapítja
meg.
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
15.640.905 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
3.008.542 Ft
c) dologi kiadások
6.711.598 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
369.639 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
45.560 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
25.685.124 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.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: javasolja a költségvetés módosításához kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség 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
11/2019. (V. 09.) KTOT számú határozata
tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.
2.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi zárszámadása
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés, javaslat a
zárszámadással kapcsolatban. Javasolja, hogy aki el tudja fogadni a társulás 2018. évi
zárszámadását kézfeltartással jelezze.
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
12/2019. (V. 09.) KTOT számú határozata
2018. évi zárszámadás elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3)
bekezdése alapján dönt a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról:
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi
költségvetési bevétel teljesítésének főösszegét 24.057.852 Ft-ban, költségvetési
kiadás főösszegének teljesítését 24.060.228. Ft-ban állapítja meg.
II. A Társulási Tanács a 2018. 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
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0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
93.005 Ft-ban,
23.967.223 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,

állapítja meg.
III. A Társulási Tanács a 2018. 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 624 Ft-ban
állapítja meg.

5 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
24.057.223 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
624 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 2018. évi költségvetési
bevétel teljesítésének főösszegét 25.728.734 forintban, a kiadás teljesítésének főösszegét
24.555.478 forintban állapítja meg.
VI. 2018. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a Köveskál Óvodára
vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) személyi juttatások teljesítését
15.277.965 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését
2.977.837 Ft-ban,
c) dologi kiadások teljesítését
5.930.037 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
369.639 Ft-ban,
h) egyéb felhalmozási kiadások teljesítését
0 Ft-ban,
i)függő kiadások teljesítését
0 Ft-ban,
VII. 2018. 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
43.610 Ft-ban,
e) felhalmozási bevételek teljesítését
0 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás teljesítését 23.967.223 Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1.717.901 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;
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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 10. melléklet;
e) a mérleg kimutatást a 8. melléklet
f) az eredmény kimutatást az 12. melléklet
g) szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15. számú
melléklet
tartalmazza.
X. A Társulási Tanács a Köveskáli Óvoda tekintetében
a) a bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 3. melléklet;
b) a bevételek jogcím csoportonkénti megoszlását 4. melléklet;
c) a kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 5. melléklet;
d) mérleg kimutatást a 7. melléklet
e) a maradvány kimutatást a 9. melléklet;
f) eredmény kimutatást a 11. melléklet,
g) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről 13. melléklet ;
h) szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről a 14. számú
melléklet;
i) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet
tartalmazza.
3.) Óvodavezetői állás betöltésére pályázat kiírása
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban van-e
kiegészítés.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a korábbi anyaghoz képest annyi kiegészítést
tenne tekintettel arra, hogy az ülés időpontja csúszott, hogy a pályázat benyújtási határidejét
2019. június 15. napjában határoznák meg, ezután van véleményezési idő 30 nap, amely azt
jelenti, hogy július 15. és gyakorlatilag július 16. napja után még júliusban társulási ülést
szükséges tartani, ahol a pályázat vonatkozásában eredményt kell hirdetni, így augusztus 1-től
működhet a kinevezés.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi, hogy az óvodavezető közalkalmazotti
jogviszonyban van-e.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: igen, közalkalmazotti jogviszonyban.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdése az, hogy ha közalkalmazotti jogviszony
időtartama határozatlan idejű, akkor ez a jogviszony miért határozott idejű.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: azért mert a vezetői kinevezés határozott
időre, öt évre szól.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke:
határozatlan idejű jogviszony.
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ha határozatott időre vehető fel, akkor nem igaz a

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: vezetői kinevezésről van szó.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: nem a vezetőről, hanem a közalkalmazotti jogviszonyról
beszél.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejű. A vezetői kinevezés mindig 5 évre szól, a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól.
Németh László társulás tagja: minden kinevezés a közalkalmazotti jogviszonyon kívül
időpontmeghatározással történik, a közalkalmazotti jogviszony pedig nem is lehet határozott
idejű, csak meghatározott feltételekkel, vagy feladattal. Az óvodavezető egy határozatlan
idejű jogviszonnyal rendelkezik, mint a köveskáli óvoda óvodapedagógusa, ezen belül viszont
amennyiben megpályázza és megkapja a vezetői státuszt, akkor az 5 évre kinevezéssel,
megbízással teljesül.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: köszöni ezt érti, de az óvodavezető közalkalmazotti
jogviszonyban van, de rá nem érvényes a határozatlan idejű jogviszony.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: de érvényes, a közalkalmazotti jogviszonya
határozatlan idejű, de mint vezető öt évre kap megbízást.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: értette, de véleménye szerint ez az óvodavezetőre
érvényes, de nem alkalmazható.
Németh László társulás tagja: a vezetői kinevezést határozott időre kapja meg a
közalkalmazott, ettől ő még határozatlan idejű közalkalmazott, de arra a vezetői feladatra
határozott időre kapja meg a kinevezést. A törvény írja le, hogy 5 évre kell kinevezni,
megfelelő jogszabályok alapján.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: ez már a sokadik öt éve lesz.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi az óvodavezetőt, hogy meg kívánja-e pályázni.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: igen, meg szeretné pályázni.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: az óvodavezetői munkakör betöltésére javasolja a
pályázati kiírás 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
13/2019. (V. 09.) KTOT számú határozata
óvodavezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Köveskáli Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére.
A pályázat tartalma:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
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Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 01-től
2024. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 8274 Köveskál, Petőfi S. u. 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői
feladatok ellátása. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 3 fő.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, óvodapedagógus végzettség
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
- magyar állampolgárság,
- a pályázó ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel (vezetési program)
- iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.
A pályázat benyújtásának módja:
-

-

Postai úton, a pályázatnak a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás címére történő
megküldésével (8274 Köveskál, Fő u. 10.). Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető.
Személyesen: 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat jogszabályban meghatározott véleményeztetési
eljárás lefolytatása után a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.
Határidő: 2019. május 20.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke.
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Dr. Varró Gábor társulás elnöke: tájékoztatásul elmondja, hogy pályázatot szeretnének
beadni az óvodaépület felújítására, főleg a fűtést szükséges megoldani. Kérdése az, hogy
ilyenkor a költségviselő az ingatlantulajdonos, vagy a társulás.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: az ingantulajdonos a költségviselő, mivel az
ingatlan nem a társulás tulajdona, hanem Köveskál Önkormányzatáé.
Dr. Varró Gábor társulás elnöke: az önkormányzat döntése értelmében, ha nem nyernek a
pályázaton a felújítást akkor is elvégzik. A felújítás áll a fűtésen kívül, az áramellátás
megoldásából, a tető cseréjéből, illetve a mosdó helyiség felújításából. Megköszöni a
részvételt és az ülést 15:25 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Varró Gábor
társulás elnöke
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Németh László
társulás tagja

