KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Jegyzőkönyv
Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. szeptember 05-én tartott nyilvános
üléséről 15:00 órai kezdettel.
Helye: Köveskál Önkormányzat hivatali helyisége
Jelen vannak:
Molnár Endre
Györffy Szabolcs
Kovács Csaba Károly
Németh László

társulás alelnöke
társulás tagja
társulás tagja
társulás tagja

polgármester (Szentbékkálla)
alpolgármester (Köveskál)
polgármester (Balatonhenye)
polgármester (Mindszentkálla)

Tanácskozási joggal:
Tóthné dr. Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
Molnárné Szalai Valéria
pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Molnár Endre társulás alelnöke: 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
16/2019. (IX. 05.) KTOT számú határozata
napirend elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2019. szeptember 05-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Molnár Endre alelnök
Előterjesztést készítette: Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző
2. Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója a 2018/2019.
nevelési évről
Előterjesztő: Molnár Endre alelnök
Előterjesztést készítette: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
3. Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkatervének
véleményezése a 2019/2020. nevelési évre
Előterjesztő: Molnár Endre alelnök
Előterjesztést készítette: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
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1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Molnár Endre társulás alelnöke: kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e
észrevétel, mivel a körükben van a pénzügyi ügyintéző.
Györffy Szabolcs társulás tagja: kérdezi, hogy most nőtt vagy csökkent a támogatás.
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: igazából kapott a társulás egy támogatást
195.000 Ft-ot, melyet célra kaptak, tehát azzal megnövelték az illetményeket, tehát a
támogatás nőtt.
Molnár Endre társulás alelnöke: amennyiben nincsen több kérdés, javasolja a költségvetés
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
17/2019. (IX. 05.) KTOT számú határozata
2019. 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 2019. évi költségvetés módosításáról.
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetés bevételi
főösszegét 23.829.800 forintban kiadási főösszegét 23.829.800 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
23.729.800
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
23.828.800 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
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e) működési bevételek
f) felhalmozási bevételek
g) működési célú átvett pénzeszközök
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i) finanszírozási bevételek

1.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetés
bevételi főösszegét 25.025.056 forintban, kiadási főösszegét 25.025.056 forintban állapítja
meg.
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások
14.379.960 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatása
e) egyéb működési célú kiadások
f) beruházások
g) felújítások
h) egyéb felhalmozási célú kiadások

2.628.167 Ft
7.467.527 Ft
0 Ft
0 Ft
549.402 Ft
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
0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
122.000 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
24.903.056 Ft
VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.
IX. 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;
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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.
Molnár Endre társulás alelnöke: a költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettséget is javasolja 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
18/2019. (IX. 05.) KTOT számú határozata
tájékoztatási kötelezettségről
Köveskál és Térsége Óvoda társulás Tanácsa a 2019. évi költségvetés módosításához
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.
2.) Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója a
2018/2019. nevelési évről
Molnár Endre társulás alelnöke: a beszámoló szépen, részletesen tartalmazza azt, amit a
nevelési évről tudni kell. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: szeretné megköszöni, hogy az elkövetkezendő
öt évre bizalmat kapott a fenntartóktól az óvoda vezetésére és igyekszik ugyanúgy dolgozni,
mint ahogy eddig az elmúlt időszakokban. Egy kolléganő a következő évben nyugdíjba fog
menni és reméli, hogy sikerült valaki felvenni, gondolva arra, hogy milyen hiány van
óvodapedagógusból. Ez a nehézség várható majd, de igyekeznek valamilyen megoldást
találni, hogy az óvoda pedagógiai programját tudják megvalósítani, mint ahogy azt
eltervezték. Szeretnének továbbra is a szülők, a gyerekek és a fenntartók elégedettségére
számítani, ugyanúgy, ahogyan eddig is.
Molnár Endre társulás alelnöke: ő is csak megköszönni tudja Szentbékkálla település
nevében, de valószínű, hogy a többi település nevében is az óvodavezető munkáját, mert
semmifajta kifogást, negatív visszajelzést nem kaptak. További jó munkát kíván.
Kovács Csaba Károly társulás tagja: teljes mértékben meg van elégedve az óvoda
működésével, sok felújítás és fejlesztés is történt. Szeretné megragadni az alkalmat, hogy
meghívja az óvodásokat a balatonhenyei szüreti rendezvényre, melynek időpontja október 5.
szombat.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: köszöni szépen.
Molnár Endre társulás alelnöke: javasolja a beszámoló 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
19/2019. (IX. 05.) KTOT számú határozata
2018/2019. nevelési év beszámolójának elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.
3.) Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkatervének
véleményezése a 2019/2020. nevelési évre
Molnár Endre társulás alelnöke: ezen napirend keretében is kaptak egy terjedelmes
anyagot. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel, kiegészítés.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: annyival egészítené ki, hogy az úszást már
évtizedek óta, azért hogy a szülőknek ne jelentsen költséget, mindig egy alapítvány
finanszírozta. Nem tudja, hogy a továbbiakban is számíthatnak-e ilyen segítségre.
Györffy Szabolcs társulás tagja: az alapítványnál rendbe kell tenni a dolgokat, ez körülbelül
3-4 hét és utána ezt mindenképpen napirendre fogja tűzni a kuratórium.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: köszöni szépen, így akkor tudja tájékoztatni a
szülőket. Annyival egészítené ki újdonságképpen, hogy ingyenes sakk oktatást is tudnak majd
az óvodában a nagyoknak tartani. Előzetesen megkérdezte a szülőket, hogy lenne-e erre igény
és úgy tűnik, hogy van. Sakkos szülőként tudja, hogy a Magyar Sakk Szövetségben van egy
olyan terv, hogy az utánpótlást szeretnék egy kicsit felpörgetni és már az óvodákban is találni
tehetséges gyermeket. Ezért már jó korán megkeresik az intézményeket, hogy hátha van ilyen
hajlandóság. Jó ötletnek tartja, délután a nagyoknak alvás helyett részben jól jön, és nem árt
egy kis logika fejlesztés.
Molnár Endre társulás alelnöke:
elfogadásra.

köszöni a kiegészítést, javasolja a munkatervet

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
20/2019. (IX. 05.) KTOT számú határozata
2019/2020. nevelési év munkatervének elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkatervét a 2019/2020. nevelési évre elfogadja.
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Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: annyit szeretne elmondani, hogy nagyon
örülnek annak, hogy ilyen nagy fejlesztés zajlik az óvodában. Még egy kis időre szükség van,
hogy vissza tudjanak költözni, addig a kultúrházban átvészelik ezt az időszakot. Azt beszélték
a kollégákkal, hogy ha hozzájárulnának a fenntartók, ha visszaköltöznek akkor egy kis
ünnepséget rendeznének, hogy ezt a szép dolgot megünnepeljék és így köszönjék meg
mindenkinek.
Molnár Endre társulás alelnöke: megköszöni a részvételt és az ülést 15:10 órakor bezárja.

K.m.f.

Molnár Endre
társulás alelnöke

6

Györffy Szabolcs
társulás tagja

