KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Jegyzőkönyv
Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2022. március 22. napján tartott nyilvános
üléséről 8:30 órai kezdettel.
Helye: Köveskál Kultúrház
Jelen vannak:
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke
Sárvári Csaba társulás alelnöke
Csombó Zoltán társulás tagja
Kulin Miklós György társulás tagja

(Köveskál polgármestere)
(Szentbékkálla polgármestere)
(Mindszentkálla polgármestere)
(Balatonhenye polgármestere)

Tanácskozási joggal:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző megbízásából:
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, hogy a
társulási ülés 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
7/2022. (III. 22.) KTOT számú határozata
napirend elfogadásáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2022. március 22-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: elmondja, hogy a költségvetés módosításával
kapcsolatos előterjesztést és mellékleteit mindenki megkapta. Kérdezi, hogy azzal
kapcsolatosan van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a 2021. évi
költségvetés módosításának 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
8/2022. (III. 22.) KTOT számú határozata
A 2021. évi költségvetés módosításáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak
szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2021. évi költségvetés módosításáról:
I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. évi költségvetés bevételi
főösszegét 25.160.136 forintban kiadási főösszegét 25.160.136 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
122.477 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
25.037.659
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
25.142.659 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
17.477 Ft
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-Otthonos Óvoda 2021. évi
költségvetés bevételi főösszegét 28.591.357forintban, kiadási főösszegét 28.591.357 forintban
állapítja meg.
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VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az Óvoda
vonatkozásában a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások
16.298.709 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
2.061.004 Ft
c) dologi kiadások
8.661.284 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
0 Ft
f) beruházások
1.570.360 Ft
g) felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az Óvoda
vonatkozásában 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
178.332.- Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
28.413.025 Ft

VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.
IX. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás kötelező feladatot lát el.
X. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet tartalmazza.
XI. 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 a 5. melléklet
d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
XII. A Társulási Tanács 2021.évi költségvetésében tartalékot nem tervez.
XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.
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XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt
előirányzatainak módosítása.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az
államháztartási törvény alapján a módosítással párhuzamosan szükséges elfogadni a
tájékoztatási kötelezettséget is e napirend vonatkozásában, melyet javasol 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
9/2022. (III. 22.) KTOT számú határozata
Tájékoztatási kötelezettségről
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló törvény
szerinti tájékoztatást elfogadja.
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: ezúton is megköszöni az önkormányzatok
minden olyan támogatását, segítségét, ami az intézmény fejlődését szolgálja.
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: megköszöni a részvételt és az ülést 8:40 órakor
bezárja.

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán
társulás elnöke
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Kulin Miklós György
társulás tagja

