
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült:  Köveskál  és  Térsége  Óvoda Társulás  2020.  október  02.  napján  tartott  nyilvános
üléséről 09:30 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Kultúrház 

Jelen vannak: 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke (Köveskál polgármestere)
Sárvári Csaba társulás alelnöke (Szentbékkálla polgármestere)
Csombó Zoltán társulás tagja (Mindszentkálla polgármestere)
Kulin Miklós György társulás tagja  (Balatonhenye polgármestere)

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Tímea  jegyző
Molnárné Szalai Valéria  pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszönti a megjelenteket, megállapítja a társulás
tanács 4 fővel 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

13/2020.  (X. 02.) KTOT számú határozata

napirend elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2020. október 02-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja:

1.  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  és  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  
Napközi-otthonos Óvoda 2020. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke

2.  Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója a 
2019/2020. nevelési évről 
Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke

           Előterjesztést készítette: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
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3. Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkatervének 
           véleményezése a 2020/2021. nevelési évre 

Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
           Előterjesztést készítette: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

1.  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  és  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  
Napközi-otthonos Óvoda 2020. évi költségvetés módosítása

Györffy Szabolcs  Zoltán társulás  elnöke:  a költségvetés  módosítás  okát  az előterjesztés
tartalmazza. Kérdezi, hogy van-e észrevétel.

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző:  kiegészítő támogatást kapott  az intézmény 
közoktatási feladatok támogatására 1.121.850 Ft összegben, ez okozza a módosítást. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: el szeretné mondani, hogy április 9-től egyedül
dolgozott,  aztán  beterveztek  egy  kollégát,  akire  számítottak,  de  végül  nem  jött.  Így  a
nyugdíjba vonult kolléganő került megbízásra négy órában szeptembertől.  Ami megmaradt
ezen, illetve túlmunkát sem kért, hogy fizessen a fenntartó számára, ezért azt gondolta, hogy
ami  még hátramaradt  az  óvoda udvarból  kötélmászóka,  akkor  ennek a  megtakarításnak  a
terhére jövőre betervezné. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: azt látja, hogy 2,9 millió forint maradvány van
tavalyról. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző:  az a  maradvány kötelezettséggel terhelt. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: az egy meglévő mászógúla. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: igen, ez egy meglévő mászógúla, de az esési
felület, ami magas költség lenne. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán társulás  elnöke: meg kell  nézni,  hogy a többi  települést  hány
százalékban érinti.

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző:   az az igazság, hogy az összes előirányzat
nem mindig használódik el, mindig van maradvány. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: kérdezi, hogy erről most kellene dönteni. 

Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző:   most  semmiképpen,  de  idén  lesz  még
előirányzat módosítás, november végén december elején és abba bele tudják tenni és akkor
majd jobban látják az összegeket. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: azt mondta ez a szakember, hogy szóljanak
legkésőbb januárban, hogy ha ezt meg szeretnék valósítani. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: úgy látja, hogy Mindszentkálla és Szentbékkálla
nagyjából 1/5 része. 
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Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző:  az  is  lehetséges,  hogy  nem  lenne  plusz
hozzájárulás, mert a meglévő előirányzatokból tudnának átcsoportosítani, tehát nem biztos,
hogy hozzá kell járulni az önkormányzatoknak. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: akkor kéri,  hogy a novemberi  ülésen kerüljön
napirendre. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: köszöni szépen. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e a költségvetés módosítással
kapcsolatban  még  észrevétel.  Megállapítja,  hogy  nincsen.  Ezért  javasolja  elfogadásra  a
költségvetés 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

14/2020.  (X. 02.) KTOT számú határozata

2020. 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 2020. évi költségvetés módosításáról.

I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2020. évi költségvetés bevételi
főösszegét 26.403.173.- forintban kiadási főösszegét 26.403.173.- forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak szerint
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                                             26.303.173 Ft

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 26.367.911 Ft
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c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 1.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 34.262 Ft

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  29.376.275 forintban,  kiadási  főösszegét  29.376.275 forintban állapítja
meg.  

VI.  A kiadási  főösszegen belül  a  kiemelt  előirányzatokat  az  Társulási  Tanács  az  alábbiak
szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 17.560.582 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 3.089.977 Ft
c) dologi kiadások 8.725.716 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 az alábbiak
szerint 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 14.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 29.262.275 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;
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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.  Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója a 2019/2020. 
nevelési évről 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: mindenki megkapta az óvodavezető beszámolóját 
a 2019/2020. nevelési évről. Kérdezi, hogy azzal kapcsolatban van-e észrevétel.

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető:  a járvány helyzetre tekintettel sajnos teljesen
át kellett értékelni az egész évet. Folyamatosan tartották a kapcsolatot a polgármester úrral,
továbbá az óvodának van egy zárt facebook csoportja, így a szülőkkel is napi kapcsolatban
voltak. A nevelési  tartalmakat - amit meg szoktak valósítani az óvodai program szerint  -
próbálták  a  facebookon  keresztül  a  szülőknek  átküldeni,  hogy  azt  a  gyermekeknek
megmutassák  és  akkor  a  szülők  leírták,  vagy  képet  küldtek  és  azt  dokumentálták  a
csoportnaplóba. Attól függetlenül, hogy május 25-ig nem volt gyermek az óvodában, attól ők
még dolgoztak.  Így megvalósult a nevelési program, a zöld óvoda tartalmakat is meg tudták
valósítani. Elég kevés idő jutott mindenre, mivel nagyon igyekeztek, hogy az óvoda udvar is
elkészüljön. Szeptember 5-ig el kellett készíteni a „Zöld Óvoda” pályázatot is, amit harmadik
alkalommal készített, ami 100 oldalas anyag. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: kérdezi, hogy ez így megoldható, hogy másfél
óvónő van. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető:  így már rendeződött, hogy Anikó jött, így is
több feladat hárul rá, mert a neveléssel lekötött munkaideje heti 12 óra, de megoldja.

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke:  kérdezi,  hogy  van-e  arra  remény,  hogy  lesz
óvónő. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető:  pályázat  ki  volt  írva,  nem adott  be  senki
pályázatot. Balatonhenyéből van valaki az óvodában gyakorlaton, de ő azt nyilatkozta, hogy
tovább szeretne tanulni. 

Sárvári Csaba társulás alelnöke:  kérdezi, hogy mi a probléma, hogy nincsen jelentkező. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin   óvodavezető:  legtöbben  lakhatást  keresnek  például
szolgálati lakást. 

Sárvári  Csaba  társulás  alelnöke:  ezt  meg  kellene  beszélni  a  legközelebbi  pályázati
kiírásnál.

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin   óvodavezető: ha  helyben  lakik,   akkor  pedig  a  buszon
történő kíséret nincsen megoldva. 
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Sárvári Csaba társulás alelnöke:  kérdezi, hogy esetleg úgy nem lehetne megoldani, hogy a 
kíséretet más végezze. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: más személy olyan lehetne, akit a gyermekek
elfogadnak. Korábban próbálkoztak mindszentkállai szülővel, de most már más világ van.

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: végső megoldás a falubuszok lennének. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: hatnál  több  gyermek  nem  fér  be  egy
falugondnoki autóba. 

Sárvári Csaba társulás alelnöke:   átbeszélik a polgármesterek egymással ezt a dolgot,  a
falugondnokok  számára nem gondolja, hogy ez problémát jelentene. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető: ha helyben biztosítva  lenne  lakás,  akkor  az
óvónőt vissza kellene szállítani.

Kulin Miklós György társulási tag:  véleménye szerint ezt négy falubusszal felváltva meg
lehetne oldani. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a gyermekek biztonsága az első, jó lenne erre 
megoldást találni. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: a  testülettel  megbeszéli,  decembernél  előbb
biztosan nem lesz üres lakás. Javasolja elfogadni a beszámolót. 

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

15/2020.  (X. 02.) KTOT számú határozata

óvodavezetői beszámoló elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda óvodavezetői beszámolóját a 2019/2020. nevelési évről elfogadja. 

3. Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkatervének 
véleményezése a 2020/2021. nevelési évre

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: kérdezi, hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: elmondja,  hogy  ennek  a  munkatervnek  a
tartalma is feltételesen kezelendő, tekintettel a vírus helyzetre,  például akár a bábszínházat,
akár  az  úszást  nézik.   Kevesebb ugyan az  élmény  és  a  lehetőség,  de  mással  igyekeznek
pótolni. Jelenleg 23 gyermek van, decemberig még várnak 2 vagy 3 gyermeket, szép számmal
vannak és ennek nagyon örülnek. Köszöni a fenntartóknak, hogy ilyen jók az óvodához. 
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Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszöni az óvodavezetőnek a  rengeteg társadalmi
munkát.  Javasolja a munkaterv 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

16/2020.  (X. 02.) KTOT számú határozata

munkaterv elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda óvodavezetői munkatervét  a 2020/2021. nevelési év vonatkozásában elfogadja. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke:  Megköszöni a részvételt és az ülést 9:50 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán Kulin Miklós György
társulás elnöke   társulás tagja
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