
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. november 22-én tartott nyilvános 
üléséről 16:00 órai kezdettel. 

Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme. 

Jelen vannak: 

Molnár Endre társulás alelnöke polgármester (Szentbékkálla) 
Kovács Csaba Károly társulás tagja      polgármester (Balatonhenye) 
Németh László  társulás tagja     polgármester (Mindszentkálla)

Tanácskozási joggal: 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Molnár Endre társulás alelnöke: köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy a társulás
tagjaiból 3 fő jelen van, így határozatképes, Elnök Úr előzetesen jelezte távolmaradását. 
Javasolja a meghívó szerinti napirend 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

24/2018.  (XI. 22.) KTOT  számú határozata

napirend elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2018.  szeptember  24-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.)  Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása 
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Molnár Endre társulás alelnöke:  a költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztést a
társulás tagjai megkapták, a módosítás oka ismert. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2018. évi költségvetés módosítását. 

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

25/2018.  (XI. 22.) 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 23.563.376 forintban kiadási főösszegét 23.563.376 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                                                      23.463.376 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 23.560.298 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

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
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V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  25.216.937 forintban,  kiadási  főösszegét  25.216.937 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 6.353.241 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 214.249 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 35.660 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 25.181.277 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.

Molnár  Endre  társulás  alelnöke: javasolja  a  költségvetés  módosításához  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség 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
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26/2018.  (XI. 22.) KTOT  számú határozata

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2018.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

Molnár Endre társulás alelnöke: megköszöni a részvételt és az ülést 16:10 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Németh László
társulás alelnöke társulás tagja
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