
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2022. december 07. napján tartott nyilvános
üléséről 8.30 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 címzetes főjegyző 
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: köszönti a megjelenteket,  megállapítja,  hogy a
társulás  4  fővel  határozatképes.  Javasolja,  hogy  aki  egyetért  az  egyetlen  napirenddel,
kézfeltartással jelezze. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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napirend elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 2022. december 07-i ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) 2022. évi költségvetés módosítása

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke:  mindenki  megkapta  az  anyagot.  Kérdezi  a
jelenlévő pénzügyi ügyintéző, hogy ki tudja-e egészíteni. 

Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző: a módosítás 1.043.581 Ft, ami abból tevődött
össze, hogy több fizetős gyermek lett és így annak 111.641 Ft-tal növekedett a térítési díja,
illetve kiegészítő támogatás az óvoda tevékenységéhez 931.840 Ft, amit elosztottak a kiadási
előirányzatokhoz, ahová szükséges volt. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel  ezzel
kapcsolatban. Kérdezi, hogy van olyan előirányzat, amit szét kell osztani a települések között?



Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző: nem,  mert  az  állami  támogatás  fedezte,
hanem nagymértékben  meg  kellett  emelni  a  vásárolt  élelmezést,  mivel  év  elején,  amikor
betervezték jóval alacsonyabb áron volt és azért az nagy növekedés volt. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a költségvetés módosítás elfogadását. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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A 2022. évi költségvetés II. 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 2022. évi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés)
módosításáról:

1. A költségvetés I-III. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2022. évi költségvetés bevételi
főösszegét 25.858.463 forintban kiadási főösszegét 25.858.463 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                                                                                        25.758.463
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 25.819.864 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 38.099 Ft”

2. A költségvetés V-VII. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„V. A Társulási Tanács a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-Otthonos Óvoda 2022. évi
költségvetés  bevételi  főösszegét  29.227.786  forintban,  kiadási  főösszegét  29.227.786
forintban állapítja meg.  

VI.  A kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Társulási  Tanács  az  Óvoda
vonatkozásában a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 16.739.912 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.257.399 Ft
c) dologi kiadások 9.772.207 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 458.268 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 425.581 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 28.802.205 Ft”

3. A költségvetés mellékletei helyébe a jelen határozat azonos sorszámú mellékletei lépnek. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a tájékoztatási kötelezettség elfogadását.

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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tájékoztatási kötelezettségről 



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

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: most  januártól  nem  használják  majd  gázt,
maximum  70  köbmétert  egy  hónapban.  A  cserépkályhákból  kettőt  fognak  beüzemelni,  a
polgármester úr mondta, hogy van az önkormányzatnak némi száraz fája. Úgy gondolja, hogy
jobb lenne, ha még több fa lenne, ki tudja, hogy milyen tél lesz és akkor biztonsággal tudják
biztosítani  a  fűtést.  A  szükséges  átalakítások  ügyében  gondolja,  hogy  majd  jönni  fog  a
falugondnok és megoldja.

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: eddig 59.000 Ft-ot fizettek 12 hónapig, most ezt
levették  20 %-kal  így 213.000 Ft-ot  fognak fizetni.  Úgy gondolják,  hogy a vizesblokkok
fűtését biztonságosan meg kell oldani. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:  most akkor erre rendezkednek be, a jó öreg
cserépkályhákra. Abban az időben, amikor Sebestyén Zoltán volt a polgármester, akkor újra
rakták azt  a  két  cserépkályhát,  melyek biztonságosan üzemeltethetők.  Vásárolni  fog szén-
monoxid mérőket,  mert  a korábbiaknak lejárt  az  ideje,  illetve  tálcát  a  kályha  elé,  hogy a
kipattanó  szikra  arra  essen,  ne  a  padlóra.  A rácsokat  visszarakják,  hogy a  gyermekek  ne
közelítsék  meg  a  meleg  kályhákat,  úgy  beszélték  meg  a  dolgozókkal,  hogy  vállalják  a
napközbeni  fűtést  a  fával.  Megpróbálják  úgy,  hogy 5 órakor,  amikor  befejeződik  a  dajka
munkaideje, akkor elzárja a kályhákat és úgy megy haza, hogy akár reggelre maradjon egy kis
parázs, vagy nem hűl le annyira.

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: a külső szigetelés meg van, az is sokat számít.

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: a belmagasság is alacsonyabb lett az is nagyon 
fontos. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: megköszöni a részvételt és az ülést 8:37 órakor 
bezárja. 

K.m.f.

Györffy Szabolcs Sárvári Csaba
társulás elnöke társulás alelnöke


