
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. február 15-én tartott nyilvános üléséről 
08:00 órai kezdettel. 

Helye: Kultúrház Köveskál. 

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

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási
tanács tagjai közül 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Németh László Mindszentkálla
polgármestere 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 a 2019. február 15-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja: 

1/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

napirend elfogadásáról

1. Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  és  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  
Napközi-otthonos Óvoda 2019. évi költségvetésének elfogadása

2. A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
3. Köveskál  Óvoda általános  felvételi  időpontjának,  nevelési  évben  indítható  csoportok

számának és a nyári zárva tartás időpontjának meghatározása, a nyári zárva tartás idejére
megállapodás  megkötése,  kötelező  felvételi  körzet  megállapítása,  továbbképzési  terv
elfogadása

     4.   Óvodai térítési díj emelésről döntés, illetve a térítési díjra vonatkozó 
            rendelet tervezet  jóváhagyása, valamint a vállalkozási szerződés módosítása
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1.) Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  és  a  Köveskáli  Közös  Fenntartású  
Napközi-otthonos Óvoda 2019. évi költségvetésének elfogadása

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: elmondja, hogy a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatos
előterjesztést kézhez kapták. Látja,  hogy eszközbeszerzésre tervezve van 400.000 Ft, kérdezi
az óvodavezetőt az ezzel kapcsolatos tervekről. 

Kötéljártóné  Kálmán  Katalin  óvodavezető:  a  tálaló  konyhába  rozsdamentes  bútorzatot
terveznek  ebből  az  összegből,  de  még  nem  kapta  meg  az  árajánlatot.  A  NÉBIH  a
tesztellenőrzésen kifogásolta, hogy el van rohadva a konyhaszekrény. 

Dr. Varró Gábor polgármester: a balatonhenyei polgármester otthon van a pályázatokban,
kérdezi, hogy a társulás tud-e majd pályázni az óvoda vonatkozásában a Magyar Faluprogram
keretében. 

Kovács Csaba Károly társulás tagja: még nem írták ki ezeket a pályázatokat, de a pályázati
kiírásban feltüntetik, hogy kik pályázhatnak, önkormányzatok, egyházak, óvodai társulások
stb.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: biztosan lesz lehetőségük a társulásoknak is
pályázni. A pályázók körénél általában az önkormányzatok mellett feltüntetik a társulásokat is
pont  azért,  mert  az  önkormányzatok  önállóan  nem  tartanak  fenn  óvodát,  csak  társulás
formájában.  

Dr.  Varró  Gábor  társulás  elnöke: az  óvoda  vonatkozásában  nagyon  komoly  feladatok
vannak a tetővel, az áramhálózat kialakításával és a fűtéssel.

Kovács  Csaba  Károly  társulás  tagja: reményeik  szerint  lesz  pályázati  lehetőség
önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére is és ebbe beletartozik az óvoda is. 

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: javasolja a 2019. évi költségvetés 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

2/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

2019. 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 2019. évi költségvetés elfogadásáról.
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I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetés bevételi
főösszegét 23.634.800 forintban, kiadási főösszegét 23.634.800 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 0 Ft
c) dologi kiadások 100.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ft
e) általános tartalék 0 Ft
f) felújítások 0 Ft
g) beruházások 0 Ft
h) finanszírozási kiadások: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 23.534.800 Ft.

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg.
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.633.800 Ft
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek                     1.000 
Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f.)finanszírozási bevételek                                                                                                        
0Ft

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2019. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  24.830.056 forintban  kiadási  főösszegét  24.830.056  forintban  állapítja
meg.

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Köveskál Óvodára vonatkozóan a 
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 14.184.960 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.628.167 Ft
c) dologi kiadások 7.467.527 Ft
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft
e) általános tartalék 0 Ft
f) felújítások 0 Ft
g )beruházások 549.402 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.

VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Köveskál Óvodára vonatkozóan a
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek     122.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) finanszírozási bevételek:                                24.708.056 Ft,
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ebből pénzmaradvány igénybevétele: 1.173.256 Ft

VIII.  A Társulási  Tanács a Köveskáli  Óvoda költségvetési  létszámkeretét  4 főben állapítja
meg, mely 4 fő közalkalmazottat tartalmaz.

IX. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás és a Köveskáli 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 az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.

XI. A Társulási Tanács 2019.évi költségvetésében 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.

Dr.  Varró  Gábor  társulás  elnöke: javasolja  a  saját  bevételeket,  illetve  az  adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 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

3/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

saját bevételekről és adósságot keletkeztető
 ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.  § (1) 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:
                                                              2019.  0
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                                                              2020.  0
                                                              2021  0
                                                              2022.  0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2019.  0
                                                              2020.  0
                                                              2021.  0
                                                              2022.  0

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: a költségvetéshez kapcsolódóan javasolja a 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

4/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

tájékoztatási kötelezettségről

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2019.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

2.) A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása

Dr.  Varró  Gábor társulás  elnöke: a  közbeszerzési  tervet  javasolja  elfogadni,  nemleges
jelöléssel. 

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

5/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

közbeszerzési terv elfogadásáról 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
42.§-a alapján a Társulás,  mint ajánlatkérő által  2019. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  Társulási  Tanács  elnökét,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Dr. Varró Gábor társulási tanács elnöke
Határidő: folyamatos. 

5



3.) Köveskál  Óvoda  általános  felvételi  időpontjának,  nevelési  évben  indítható
csoportok számának és a nyári zárva tartás időpontjának meghatározása, a nyári
zárva  tartás  idejére  megállapodás  megkötése,  kötelező  felvételi  körzet
megállapítása, továbbképzési terv elfogadása

Dr.  Varró  Gábor társulás  elnöke: ezen  napirend  vonatkozásában  szükséges  elfogadni  a
felvételi időpontokat, az indítható csoportok számát, a nyári zárva tartás időpontját, a zárva
tartás idejére megállapodás megkötését. Továbbá meg kell állapítani a felvételi körzetet, és el
kell  fogadni  a  továbbképzési  tervet.  Javasolja,  hogy  aki  az  előterjesztésben  foglaltakkal
egyetért, 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

6/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

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

1.  általános  felvételi  időpontját  az  óvodavezető  javaslatának  a  figyelembe  vételével  az
alábbiakban határozza meg:

2019. április 25.      9.30 -14.30 óráig
2019. április 26.      9.30 -14.30 óráig

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

2. az  indítható óvodai csoportok számát a 2019/2020  nevelési évre: 1 vegyes csoportban 
határozza meg.

3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00-óráig. 

4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely
időszakból  a  nyári  zárva  tartást  2019.  július  1-től   2019.  július  31-ig  tartó  időszakban
határozza meg.

5.  Az  óvoda  nyári  zárva  tartás  idejére  igény  esetén  a  gyermekek  elhelyezését  –  az
intézményvezetők  által  megkötött  külön  megállapodás  alapján  -  a  Révfülöp  és  Térsége
Napközi Otthonos Óvoda és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda által biztosítja. 

6. a Társulási Tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Köveskál
település,  Balatonhenye  település,  Mindszentkálla  település,  Szentbékkálla  település
közigazgatási területeire határozza meg.

7. A Társulási Tanács a 2019 -2020. évre vonatkozó pedagógus továbbképzési programot az
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előterjesztés szerint elfogadja. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

4.) Óvodai térítési díj emelésről döntés, illetve a térítési díjra vonatkozó
rendelet tervezet  jóváhagyása, valamint a vállalkozási szerződés módosítása

Dr.  Varró  Gábor  társulás  elnöke: az  óvodai  térítési  díjak  vonatkozásában  javasolja  a
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

7/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

óvodai térítési díjak vonatkozásában 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 Szerződést  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: 2019. február 25.

Dr. Varró Gábor társulás elnöke: javasolja jóváhagyni az óvodai étkeztetés térítési díjairól
szóló rendelet 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

8/2019.  (II. 15.) KTOT  számú határozata

óvodai térítési díj rendelet módosításának jóváhagyásáról

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.
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Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2019. február 28.

Dr.  Varró  Gábor polgármester: elmondja,  hogy az  óvoda két  épületrészből  áll,  melyek
közül  az  egyiken  a  tetőfedés  pala,  a  másikon  pedig  betoncserép.  Köveskálnak  az  az
elképzelése,  hogy a  pala  cseréjére  pályázatot  nyújtanak  be.  Amennyiben  nem nyernek  a
pályázaton akkor is az az álláspontjuk, hogy a tetőt, a fűtést és a villanyt mindenképpen meg
kell csináltatni, jó néven veszik, ha ezt a beruházást a társulás támogatja. 

Kovács Csaba Károly társulás tagja:  a költségvetés tükrében, majd ha látják a beruházás
tervezett költségvetését. 

Dr.  Varró  Gábor  polgármester:  a  tetőszerkezetet  muszáj  lecserélni,  fűtés  nélkül  nem
maradhat az intézmény, továbbá az elektromos hálózat egy tragédia. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető:  nagyon örül annak, hogy ilyen előbbre vivő
változtatási tervek vannak az óvoda vonatkozásában, mert tényleg van sok probléma, napi
szinten fűtenek a cserépkályhával, valamint a villanyhálózat sem terhelhető tovább. A mosdók
fűtéséhez hősugárzókat vásárolt, de ehhez szükséges a hálózatot fejleszteni, melyre tekintettel
az E-ON-nal aláírta a szerződést. Elmondja, hogy a február 23-án lesz az óvoda farsangja a
kultúrházba,  melyre  szeretettel  invitálja  a  polgármestereket.  Az  úszással  kapcsolatosan
elmondja,  hogy 9 gyermek van, akik betöltik a 6. életévüket és őket vinnék majd úszni.  
Az úszás lebonyolításához kettő falugondnoki buszra lenne szükségük, Balatonfüreden lenne
az  úszás  és  öt  napot  venne  igénybe.  Az  időpontok  tekintetében  majd  tájékoztatja  a
polgármestereket és a gyermekek szállításában kér az elmúlt évekhez hasonlóan segítséget.
Köszöni előre is a  támogatást. 

Dr. Varró Gábor polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 8:25 órakor bezárja. 

K.m.f.

Dr. Varró Gábor Kovács Csaba Károly
társulás elnöke         társulás tagja
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