
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült:  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  2022.  február  24.  napján  tartott  nyilvános
üléséről 9:00 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)

Tanácskozási joggal: 
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszönti a megjelenteket,  megállapítja,  hogy a
társulási ülés 3 fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendek 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

1/2022. (II. 24.) KTOT számú határozata

napirend elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a 2022. február 24-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása
2.) 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda általános 
felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva 
tartásának és a nyári zárva tartás időpontjának, felvételi körzetének 
meghatározása, megállapodás elfogadása

1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke:  ismerteti  a 2022. évi költségvetés  főösszegeit.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincsen,
így javasolja elfogadásra a társulás 2022. évi költségvetését. 
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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

2/2022.  (II. 24.) KTOT számú határozata

2022. évi költségvetésről 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) -
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak
szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2022. évi költségvetés elfogadásáról.

I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2022. évi költségvetés bevételi
főösszegét 24.013.533 forintban, kiadási főösszegét 24.013.533 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                                                                                        23.913.533 
Ft.
III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg:
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 23.974.934 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 500 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 38.099 Ft.

IV. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás költségvetési létszámkeretét 0
főben állapítja meg.

V.  A  Társulási  Tanács  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  Napközi  Otthonos  Óvoda  (a
továbbiakban:  Óvoda)  2022.  évi  költségvetés  bevételi  főösszegét  27.271.115  forintban,
kiadási főösszegét 27.271.115 forintban állapítja meg.  

VI.  Az  Óvoda  kiadási  főösszegén  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Társulási  Tanács  a
következőkben állapítja meg.
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a) személyi juttatások 16.739.912 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok                                                                             2.257.399 
Ft
c) dologi kiadások 8.273.804 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. Az Óvoda bevételi főösszegén 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 313.840 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 26.957.275 Ft.

VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

IX. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és az Óvoda kizárólag kötelező feladatokat lát el. 

X. (1) 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 tartalmazza.

 (2) Az Óvoda tekintetében 
a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését az 5. melléklet;
d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.

XI. A Társulási Tanács a 2022.évi költségvetésben tartalékot nem tervez.

XII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.

XIII. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 
előirányzatainak módosítása.

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: elmondja, hogy szükséges megállapítani a saját
bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteket az elkövetkező három év vonatkozásában.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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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

3/2022.  (II. 24.) KTOT számú határozata

A Társulás saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettsége megállapításáról 

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Társulás saját bevételeinek, valamint a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2022.  0
                                                              2023.  0
                                                              2024.  0
                                                              2025.  0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2022.  0
                                                              2023.  0
                                                              2024.  0
                                                              2025.  0

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  költségvetési
napirend része a  tájékoztatási  kötelezettség  elfogadása.  Javasolja,  hogy aki  a  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

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

4/2022.  (II. 24.) KTOT számú határozata

Tájékoztatási kötelezettségről

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa a 2022.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2.) 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: a  költségvetéssel  párhuzamosan  szükséges
elfogadni  a  közbeszerzési  tervet,  mely  a  társulás  vonatkozásában  nemleges.  Javasolja
elfogadásra. 
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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

5/2022.  (II. 24.) KTOT számú határozata

A 2022. évi közbeszerzési tervről

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanács  dönt arról, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Társulás, mint ajánlatkérő által 2022 évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

3.)     Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda   általános felvételi   
időpontjának, nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva tartásának és a 
nyári zárva tartás időpontjának, felvételi körzetének meghatározása, megállapodás 
elfogadása

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke:  dönteni  szükséges  még  az  óvodai  felvételi
időpontjáról az indítható csoportok számáról, a nyitva tartásról, a nyári zárva tartás ideje alatt
helyettes óvoda kijelöléséről,  illetve megállapodás kötéséről. Javasolja a határozati  javaslat
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

6/2022.  (II. 24.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa dönt a Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda 

1. általános felvételi időpontjáról - az Óvodavezető javaslatának a figyelembevételével - az
alábbiak szerint:
                               2022. április 28. (csütörtök)           9:30-14:30 óráig
                               2022. április 29. (péntek)           9:30-14:30 óráig

       Beíratás helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda  
8274 Köveskál, Petőfi S. u. 5.

2.  az  indítható  óvodai  csoportok  számáról,  mely  –  az  Óvodavezető  javaslata  alapján  -  a
2022/2023 nevelési évre egy vegyes csoport.

3. heti nyitvatartási idejéről, mely: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00 óráig tart.

4. éves nyitva tartásról, mely a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely
időszakban a nyári zárva tartás időtartama 2022. július 4. napjától 2022. július 29. napjáig
terjed, a nyári zárást követő első munkanap 2022. augusztus 1. (hétfő). 
Az  óvoda  nyári  zárva  tartásának  ideje  alatt  igény  esetén  a  gyermekek  elhelyezését  –  az

5



intézmények között létrejött külön megállapodás alapján – a  Révfülöp és Térsége Napközi
Otthonos Óvoda vagy a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda által biztosítja. 

5. felvételi körzetről, mely Köveskál község, Balatonhenye község, Mindszentkálla község,
valamint Szentbékkálla község közigazgatási területeire terjed ki.

6.  vezetőjének  a  2022/2023.  nevelési  év  vonatkozásában  a  Beiskolázási  Tervvel  és  a
Továbbképzési  Programmal  kapcsolatban nyújtott  tájékoztatását  tudomásul  vételéről,  mely
szerint a 2022/2023. nevelési évben kötelező továbbképzésen nem kell részt venni, tekintettel
arra, hogy az óvodapedagógus betölti az 55. életévét.

Felkéri az Óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kötéljártóné Kálmán Katalin, óvodavezető
Határidő: folyamatos

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: megköszöni a részvételt és az ülést 9:10 órakor 
bezárja.

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán Csombó Zoltán
társulás elnöke társulás tagja
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