
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült:  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  2019.  november  15-én  tartott  nyilvános
üléséről 8:30 órai kezdettel. 

Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jelen vannak: 
Csombó Zoltán (Mindszentkálla polgármestere)
Györffy Szabolcs Zoltán (Köveskál polgármestere)
Kulin Miklós György (Balatonhenye polgármestere)
Sárvári Csaba (Szentbékkálla polgármestere)

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Tímea  jegyző
Molnárné Szalai Valéria  pénzügyi ügyintéző
Kötéljártóné Kálmán Katalin  óvodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Kulin Miklós György (Balatonhenye polgármestere), korelnök: köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy a társulási ülés határozatképes, mivel a négy település képviselője jelen
van. Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket, melyet javasol elfogadni. 

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

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

21/2019.  (XI. 15.) KTOT számú határozata

napirend elfogadásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2019.  november  15-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetésének     
módosítása

2. Társulás elnökének és alelnökének megválasztása 
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3. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodásának  
véleményezése és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása

Kulin Miklós György (Balatonhenye polgármestere), korelnök: kérdezi, hogy a 2019. évi
költségvetés módosítással kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés.

Molnárné  Szalai  Valéria  pénzügyi  ügyintéző: jelentős  változás  annyi  történt  az  óvoda
költségvetésében,  hogy  nagy  felújítás  alatt  volt  az  óvoda  és  igazából  Köveskál  Község
Önkormányzata végezte a teljes felújítást és az óvodának a költségvetésében a meszelés és a
kisebb  javítások,  karbantartások  mindig  be  voltak  tervezve.  Ez  most  a  felújítások  miatt
túllépte  az  adott  keretet  a  leírtak  alapján,  és  ezért  módosításra  került  az  óvoda
költségvetésében a karbantartás előirányzat. A vezető óvónővel történt megbeszélés alapján
volt egy beruházás betervezve a konyhával  kapcsolatban, melyet áttesznek a következő évre,
és  így  a  beruházások  549.402  Ft-tal  csökkentek.  Így  a  társulásban  résztvevő   négy
önkormányzat  között 833.506 Ft változás történne, mely az alábbiak szerint kerül bontásra:
Köveskál  esetében  362.225  Ft,  Szentbékkálla  77.897  Ft,  Balatonhenye  222.009  Ft,
Mindszentkálla 171.375 Ft. 

Kulin Miklós György (Balatonhenye polgármestere),  korelnök: köszöni a tájékoztatást.
Javasolja a költségvetés módosítás elfogadását. 

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

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

22/2019.  (XI. 15.) KTOT számú határozata

2019. 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 2019. évi költségvetés módosításáról.

I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetés bevételi
főösszegét 24.663.306 forintban kiadási főösszegét 24.663.306 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
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f) beruházások 0 Ft
g )felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások                                                                                        24.563.306
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 24.662.306 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 1.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 0 Ft

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  25.958.562 forintban,  kiadási  főösszegét  25.958.562 forintban állapítja
meg.  

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások                                                                                             14.379.960 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.628.167 Ft
c) dologi kiadások 8.950.435 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. 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 123.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
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i) finanszírozási bevételek 25.835.562 Ft

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

IX. 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;

X. 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.

2.) Társulás elnökének és alelnökének megválasztása 

Kulin  Miklós  György  (Balatonhenye  polgármestere),  korelnök: kérdezi,  hogy  eddig
melyik település képviselője volt az elnök, illetve alelnök.

Dr.  Szabó  Tímea jegyző: a  társulás  elnöke  a  köveskáli,  alelnöke  pedig  a  szentbékkállai
polgármester volt.

Csombó Zoltán (Mindszentkálla polgármestere): javasolja elnöknek Györffy Szabolcsot, 
alelnöknek pedig Sárvári Csabát. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  (Köveskál  polgármestere): köszöni  a  bizalmat,  bejelenti  a
döntéshozatalban való érintettségét. 

Kulin Miklós György (Balatonhenye polgármestere), korelnök:  javasolja, hogy Györffy
Szabolcsot a döntéshozatalból zárja ki a társulás. 

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

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

23/2019. (XI. 15.) KTOT számú határozata

döntéshozatalból történő  kizárásról 

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  Györffy  Szabolcs  Zoltán
Köveskál  község  polgármesterét  a  társulás  elnökének  megválasztására  vonatkozó
döntéshozatalból kizárja. 
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Kulin  Miklós  György  (Balatonhenye  polgármestere),  korlenök:   javasolja,  hogy  aki
egyetért azzal, hogy az elnöki feladatokat Györffy Szabolcs Zoltán lássa el,  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

24/2019. (XI. 15.) KTOT számú határozata

társulás elnökének megválasztásáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  Györffy  Szabolcs  Köveskál
község polgármesterét a Társulási Tanács elnökének megválasztja. 
A Társulási  Tanács  felkéri  a  Társulás  elnökét,  hogy  a  Magyar Államkincsár  felé  a
szükséges intézkedéseket, bejelentéseket tegye meg.

Felelős: Györffy Szabolcs elnök
Határidő: azonnal.

Sárvári  Csaba  (Szentbékkálla  polgármestere): az  alelnöki  pozíció  vonatkozásában
megköszöni a bizalmat, egyúttal jelzi a döntéshozatalban való érintettségét. 

Kulin Miklós György (Balatonhenye polgármestere), korelnök:   javasolja, hogy Sárvári
Csabát a döntéshozatalból zárják ki. 

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

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

25/2019. (XI. 15.) KTOT számú határozata

döntéshozatalból történő  kizárásról 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa  Sárvári Csaba Szentbékkálla
község  polgármesterét  a  társulás  alelnökének  megválasztására  vonatkozó
döntéshozatalból kizárja. 

Kulin  Miklós  György  (Balatonhenye  polgármestere),  korelnök:  javasolja,  hogy aki  az
alelnök személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

26/2019. (XI. 15.) KTOT számú határozata

társulás alelnökének megválasztásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa Sárvári Csaba Szentbékkálla
község polgármesterét a Társulási Tanács alelnökének megválasztja. 
A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét,  hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Felelős:  Györffy Szabolcs elnök
Határidő: azonnal.

Kulin Miklós György (Balatonhenye polgármestere), korelnök: átadja az ülés vezetésének
jogát a már megválasztott elnöknek. 

3.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodásának  véleményezése és a
társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: a társulási megállapodásban változik az elnök,
illetve  az  alelnök  személye,  továbbá  a  lakosságszám.  Javasolja  a  társulási  megállapodás
módosítás elfogadását.

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

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

27/2019. (XI. 15.) KTOT számú határozata

társulási megállapodás módosításáról

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Társulási  Megállapodását
felülvizsgálta.
A Társulási Tanács az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás
módosítását  és  egységes  szerkezetét  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal  elfogadásra
javasolja a Társult képviselő-testületeknek. 
A Társulási  Tanács  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  Társulási  Tanács  véleményét  a  Társult
települések Képviselő-testületei részére küldje meg. 
 
Felelős: dr. Szabó Tímea jegyző  
Határidő: azonnal.
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Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: a  szervezeti  és  működési  szabályzatban  a
képviseletre jogosultak neveit szükséges módosítani, javasolja a módosítás elfogadását. 

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

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA

28/2019. (XI. 15.) KTOT számú határozata

társulás szervezeti és működési szabályzat módosításáról 

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát felülvizsgálta.
A Társulási Tanács az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Szervezeti és Működési
Szabályzat  módosítását  és  annak  egységes  szerkezetét  az  előterjesztés  szerinti
tartalommal elfogadja.
A  Társulási  Tanács  felkéri  a  Társulás  Elnökét,  hogy  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatot a tagok részére küldje meg.

Felelős:  Györffy Szabolcs Társulás Elnöke
Határidő: 2019. november 30.

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: pályázaton  12.400.000  Ft-ot  nyert  az
önkormányzat  az  óvoda  felújítására.  Kértek  be  árajánlatokat,  majd  az  ajánlatok  után,  a
kivitelezés során kiderült, hogy sokkal komolyabb problémák voltak, és megnövekedett kb.
3.000.000 Ft körüli összeggel a kivitelezés.  Ezt az önkormányzat bevállalta, és a festéskor is
probléma  volt,  mert  a  falakról  lejött  a  vakolat,  és  ez  1.700.000  Ft-os  festés  volt,  amit
szétosztottak,  illetve  levették  belőle  azt  a  betervezett  beruházást.  A  vízrendszer,  a
fűtésrendszer, a világítástól elkezdve minden fel lett újítva. 

Kötéljártóné  Kálmán Katalin  óvodavezető: ezt  az  egész  elkészült  beruházást  szeretnék
bemutatni a gyerekekkel, kollégákkal és mindenkivel, aki el tud jönni ma délután 3 órakor.
Akinek nem megfelelő ez az időpont, az bármikor megtekintheti az épületet. Már amikor az
ember  belép  a  bejárati  ajtón,  más  illat  üti  meg  az  orrát.  Amikor  leszedték  a  bordásfalat
mögötte lambéria volt és a lebontásával dőlt le minden és ezt is muszáj volt megcsinálni.
Nyilván ezáltal egészségesebb lett bent a levegő, hiszen teljesen le lett kaparva a régi vakolat. 
Az óvoda ennek nagyon örül, szebb, boldogabb lesz a jövő, igyekeznek belakni ezt a szép, új
óvodát. A gyermeklétszám most 23, de még majd várnak gyermekeket kb. kettő-hármat, de
még bizonytalan, mert kicsik. Két és fél éves kortól már fel lehet venni a gyermekeket az
óvodába.  Most  van  ez  a  változás,  hogy 6  éves  kortól  kötelező  az  iskolába  menni,  jelen
pillanatban  8  tanköteles  gyermek  van,  de  még  egyelőre  nem  jelent  meg  a  végrehajtási
rendelet,  kérdés, hogy  a szülők találnak-e kiskaput arra, hogy ha esetlegesen valaki szeretné,
hogy a gyermeke maradjon óvodában. Még el szeretné mondani, hogy nyáron megjelent a
Magyar Faluprogramban, hogy az önkormányzatoknak lehetett az óvoda udvarra is pályázni
és azon nyertek 3,9 millió forintot, így lesznek az udvaron szép, új játékok, amire már nagyon
nagy szükség van. Továbbá egy kicsit az udvart is rendbe szeretnék tenni,  a vízelvezetést
megoldani,  befüvesíteni és akkor tényleg ragyogni fog minden, mint a napocska.  Azért  is
örülnek ennek, mert az óvoda Zöld Óvoda, és kétszer is elnyerték a „Zöld Óvoda” címet a
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gyermekeket  a  környezet  és  a  természet  szeretetére  nevelik,  és  ezért  szeretik,  ha  szép  a
környezet  és  vigyáznak  rá.  Köszöni  szépen  a  hozzáállást  az  óvodához  és  igyekeznek  a
gyermekekkel örömmel ott tölteni a napjaikat. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán társulás  elnöke: amennyiben nincs  már  kérdés,  megköszöni  a
részvételt és az ülést 8:45 órakor bezárja. 

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán             Csombó Zoltán
társulás elnöke             társulás tagja
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