
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. szeptember 24-én tartott  nyilvános 
üléséről 08:00 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Kultúrház. 

Jelen vannak: 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke    polgármester (Köveskál) 
Molnár Endre társulás alelnöke polgármester (Szentbékkálla) 
Kovács Csaba Károly társulás tagja      polgármester (Balatonhenye) 

Tanácskozási joggal: 

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

Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Dr. Varró Gábor elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulásból három fő
jelen van, így határozatképes. Németh László, a társulás tagja (Mindszentkálla polgármestere)
előzetesen  jelezte,  hogy  munkahelyi  elfoglaltsága  okán  nem  tud  jelen  lenni  az  ülésen.
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

16/2018.  (IX. 24.) 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 
         Előterjesztő: Dr. Varró Gábor elnök

2.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója a
2017/2018. nevelési évről 
Előterjesztő: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető 
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3.) Köveskáli  Közös  Fenntartású  Napközi-otthonos  Óvoda  óvodavezetői  munkaterve
2018/2019. nevelési évre 
Előterjesztő: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

4.) Gyermekétkeztetésről szóló vállalkozási szerződés módosítása
Óvodában  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosításának jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor elnök

5.) Honvédelmi intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

6.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda pedagógiai programjának elfo-
gadása  
Előterjesztő: Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető

1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Dr.  Varró  Gábor polgármester:   a  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  előterjesztést
megkapta a társulás. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
javasolja elfogadásra a 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

17/2018.  (IX. 24.) 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
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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.

V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  25.212.317 forintban,  kiadási  főösszegét  25.212.317 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 6.448.621 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 33.494 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 25.278.823 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;
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c) a kiadások részletezését az 5. melléklet
d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet 
tartalmazza.

2.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolója
a 2017/2018. nevelési évről 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke:  mindenki megkapta a beszámolót. Kérdezi, hogy van-e
kiegészítés, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2017/2018. ne-
velési évről készült óvodavezetői beszámolót. 

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

18/2018.  (IX. 24.) KTOT  számú határozata

2017/2018. nevelési év beszámolójának elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.

 

3.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkaterve
2018/2019. nevelési évre 

Dr.  Varró  Gábor  társulás  elnöke:  kérdezi,  hogy  a  munkatervvel  kapcsolatosan  van-e
észrevétel. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: elmondja,  hogy  továbbra  is  a  pedagógiai
programjukat valósítják meg. Amit módosítani kellett, az tulajdonképpen nem érinti az eddigi
nevelőmunkát. Annyival egészítené ki, hogy ebben az évben októbertől lesz egy újdonság a
nagycsoportos és középsőcsoportos gyermekeknek. Lesz egy óvodapedagógus kolléganő, aki
havonta  egy alkalommal  mese  terápia  foglalkozást  fog  tartani  a  gyerekeknek,  melynek  a
finanszírozását a környékbeli vállalkozók a Kővirág Vendéglő vezetője által összeszervezett
vállalkozók 180.000 Ft-tal támogatják. Az volt a kikötése a Kővirág Vendéglő vezetőjének,
hogy olyanra próbálják elkölteni ezt az összeget, ami a gyerekek épülését szolgálja. Elkezdte
szervezni ezt a programot, mely októbertől fog megvalósulni egészen a nevelési év végéig. 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: érdeklődik az iskolai előkészítés vonatkozásában. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető: elmondja,  hogy  most  voltak  a  pedagógiai
szakszolgálattól  pedagógiai  szűrést  végezni.  8  tanköteleskorú  gyermek  van  az  óvodában,
abból még nem tudják, hogy mennyi lesz a nevelési év végére iskolaérett. A pénteki napon
kirajzolódott, hogy ki szorulna fejlesztésre, majd az érintett szülőkkel megbeszéli a kolléganő,
illetve kérni fogja írásban ezt a véleményt, hogy ezekkel a gyermekkel az adott fejlesztést
tudják gyakorolni. Ilyen például a térben való tájékozódás, a test-séma, ha valakinek nem elég
fejlett a számfogalma, ezekre a témákra külön tudnak ezeknek a gyermekeknek fejlesztést
biztosítani. 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: köszöni a kiegészítést, javasolja elfogadni a munkatervet. 
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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

19/2018.  (IX. 24.) KTOT  számú határozata

2018/2019. nevelési év munkatervének elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői munkatervét a 2018/2019. nevelési évre elfogadja. 

4.) Gyermekétkeztetésről szóló vállalkozási szerződés módosítása
Óvodában  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosításának jóváhagyása 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatos kiegészítés.

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  tájékoztatja  a  társulás  tagjait,  hogy  a
Balatonhenye,  illetve Mindszentkálla  az elkövetkezendő napokban véleményezi  a  rendelet
tervezetet és majd azt követően  tudja  elfogadni Köveskál Önkormányzat Képviselő-testülete
a rendeletet. 

Dr.  Varró  Gábor társulás  elnöke:  javasolja  az  étkeztetés  vonatkozásában  a  vállalkozói
szerződés módosítás 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

20/2018.  (IX. 24.) KTOT  számú határozata

vállalkozói szerződés módosítás elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Káli-Gast  Kft.  Szolgáltató  által
érvényesíteni kívánt étkezési térítési díjat elfogadja, a Vállalkozói Szerződés módosítását az
előterjesztés szerint módosítja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2018. szeptember 30. 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: javasolja a térítési díjról szóló rendelet 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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21/2018.  (IX. 24.) KTOT  számú határozata

óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló 
rendelet véleményezéséről

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  az  óvodában  nyújtott  étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2018. szeptember 30.

5.) Honvédelmi intézkedési terv elfogadása 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kéri, hogy aki a honvédelmi intézkedési tervet el tudja fo-
gadni, 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

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

honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda honvédelmi intézkedési tervét elfogadja. 

6.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda pedagógiai programjának
elfogadása 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés.

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: elmondja, hogy dőlt betűvel írta a programban
a változtatásokat.  A nemzeti  nevelésre nagy hangsúlyt fektetnek, de az óvodában mindent
megtesznek  ennek  érdekében.  Megvalósult  a  hungarikum  kiállítás,  amibe  a  szülőket  is
bevonták és hoztak kiállítási darabokat, anyagot. 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: köszönti a kiegészítést, javasolja a program 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

23/2018.  (IX. 24.) KTOT  számú határozata

pedagógiai program elfogadásáról
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Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda honvédelmi pedagógiai programját elfogadja. 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e valakinek az óvodával kapcsolatban 
észrevétele. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető:  el  kívánja   mondani,  hogy  a  szülőkkel
kitaláltak  egy óvoda támogatói  lehetőséget.  A káptalantóti  piacra  mentek  a  gyermekekkel
táncolni,  vittek  magukkal  süteményt,  apró  ajándékokat.  Ezen  alkalommal  érkezett  az
óvodához egy felajánlás  egy budapesti  óvodavezető kolléganőtől,  aki  lecserélte  az óvodai
tányérokat, evőeszközöket. Szeptember első hétvégéjén kapták meg ezt felajánlást, mellyel
együtt kaptak egy kötélmászókát is, melyet ez a kolléganő már 10 évvel ezelőtt vásárolt meg,
de a saját óvodájában ezt nem tudja elhelyezni, mert nincsen hozzá tér. Felveszi a kapcsolatot
ennek  a  mászókának  a  forgalmazójával  a  telepítés  vonatkozásában,  illetve,  hogy  EU
szabványos-e ez a játék. A telepítés, illetve a bevizsgálás költséggel jár ugyan, de egy játékkal
több  lesz  a  gyermekek  számára.  A tányérokon  kívül  kaptak  nagyon  sok játékot,  konyhai
eszközt,  
tehát nagyon hasznos volt ez a káptalantóti tartózkodás. 

Dr. Varró Gábor társulás  elnöke:  az  óvodai  palát  a  két  évvel  ezelőtti  jégeső igen csak
megritkította, melyet kijavítottak. Dönteni szükséges majd a tető felújításáról, a kultúrháznál
dolgozó  tetőfedővel  járt  a  helyszínen,  aki  árajánlatot  fog  adni  erre  a  munkára,  azt  is
megbeszélte vele, hogy ezt a munkát a 2019. évi óvodai szünet (július 1.- 31.) idejére kellene
időzíteni. 

Kérdezi,  hogy van-e  egyéb  észrevétel,  javaslat,  kérdés.  Megállapítja,  hogy nincsen  ezért
megköszöni a részvételt és az ülést 8:12 órakor bezárja. 

K.m.f.

Dr. Varró Gábor Kovács Csaba Károly
társulás elnöke társulás tagja
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