
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA 

Jegyzőkönyv 

Készült:  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  2022.  május  31.  napján  tartott  nyilvános
üléséről 9:00 órai kezdettel. 

Helye: Köveskál Község Önkormányzat polgármesteri iroda (Köveskál, Fő utca 10.) 

Jelen vannak: 
Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke (Köveskál polgármestere)
Sárvári Csaba társulás alelnöke (Szentbékkálla polgármestere)
Kulin Miklós György társulás tagja (Balatonhenye polgármestere)

Tanácskozási joggal: 
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző megbízásából:
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző 

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. A meghívó szerinti napirendeket javasolja elfogadásra. 

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

10/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

napirend elfogadásáról

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 2022. május 31-i ülés napirendjét az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadása
 2.) Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
 3.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának és a Társulási 
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint a Társulási 
megállapodás véleményezéséről szóló határozat módosítása
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1.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: kérdezi, van-e hozzászólás, kiegészíteni való a
2021. évi zárszámadáshoz. Amennyiben nincsen, javasolja, hogy aki a Köveskál és Térsége
Óvoda Társulás 2021. évi zárszámadását 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

11/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

A 2021. évi zárszámadásról 

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló
2021. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról.

I. A Társulási Tanács a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2021. évi költségvetési bevétel
teljesítésének  főösszegét  28.710.941  Ft-ban,  költségvetési  kiadás  főösszegének  teljesítését
25.629.100. Ft-ban állapítja meg.

II. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén  belül  

a) a személyi jellegű kiadások teljesítését        0 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését        0 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások teljesítését                                                     83.389 Ft-ban,
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését                                 0  Ft-ban,
e) az általános tartalékot                                                            0 Ft-ban,
f) a felújítási kiadások teljesítését  0 Ft-ban,
g) az intézményi beruházások teljesítését 0 Ft-ban,
h) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését                                     0 Ft-ban,
i) az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését                                             0 Ft-ban,
j) a finanszírozási kiadások, irányítószervi pénzeszköz átadás          25.037.659 Ft-ban,
állapítja meg.

III.  A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén  belül  

a)  a működési bevételek teljesítését                     11 Ft-ban,
b) az önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését 0 Ft-ban,
c) az önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését 0 Ft-ban,
d) a támogatásértékű működési célú bevételek, 
működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését                           25.142.659 Ft-ban, 
e) a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését 0 Ft-ban,
f) az egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését 0 Ft-ban,
g) a finanszírozási bevételek teljesítését               0 Ft-ban,
 ebből előző évi pénzmaradvány igénybevételét 16.477 Ft-ban
állapítja meg.
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IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.

V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési
bevétel  teljesítésének  főösszegét  28.589.453  forintban,  a  kiadás  teljesítésének  főösszegét
25.545.711 forintban állapítja meg.

VI. 2021. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül az Óvodára vonatkozóan a
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg:
a) a személyi juttatások teljesítését 14.904.673 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését 2.061.004 Ft-ban,
c) a dologi kiadások teljesítését 7.009.677 Ft-ban,
d) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítését 0 Ft-ban,
e) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
f) a felújítások teljesítését 0 Ft-ban,
g ) a beruházások teljesítését 1.570.357 Ft-ban,
h) az egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban,
i) a függő kiadások teljesítését 0 Ft-ban,

VII. 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegén belül az Óvodára vonatkozóan a
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg:
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítését 0 Ft-ban,
b) a működési célú kiadások államháztartáson kívülről teljesítését 0 Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
d) a működési bevételek teljesítését                               176.428 Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
f) a finanszírozási bevételek: központi,irányító szervi támogatás teljesítése 25.037.659Ft- ban,
g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét     3.375.366  Ft-ban,

VIII.  A Társulási  Tanács  a Köveskál Óvoda költségvetési  létszámkeretét  3 főben állapítja
meg, mely 3 fő közalkalmazottat tartalmaz. 1 óvónő megbízási szerződés keretében látta el
feladatait. 

IX. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b)  a  megállapított  bevételi  főösszeg  forrásonkénti  megbontását  előirányzatonként  a  2.
melléklet;
c)  a  megállapított  kiadási  főösszeg  forrásonkénti  megbontását  előirányzatonként  a  2.
melléklet;
d) a maradvány kimutatást a 12. melléklet;
e) a mérleg kimutatást a 13. melléklet
f)  az eredmény kimutatást az 14. melléklet
tartalmazza.

X. A Társulási Tanács az Óvoda tekintetében 
a) a bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 3. melléklet;
b) a bevételek jogcím csoportonkénti megoszlását 4. melléklet;
c) a kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 5. melléklet;
d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet

3



e) maradvány kimutatást a 7. melléklet
f) a mérleg kimutatást a 8. melléklet;
g) az eredmény kimutatást a 9. melléklet,
h)  az  óvoda  kimutatását  az  immateriális  javak,  tárgyi  eszközök  koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 10. melléklet;
i) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről 11. melléklet 
tartalmazza.

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: a  zárszámadáshoz  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

12/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

Tájékoztatási kötelezettségről

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2021.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2.) Gyermekétkeztetési feladatok ellátása

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: a megküldött árajánlat alapján naponta 1550 Ft +
ÁFA lenne a gyermekétkeztetés a Káli-Gast Kft árajánlatának megfelelően. Gondolja, hogy
ebben benne van a diétás étkezés is. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban. 

Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: jelenleg nincsen ilyen gyermek. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a szolgáltató a diétás étkeztetésre nem tudott árajánlatot
adni, mivel akitől vásárolja a diétás menüt az csak szeptemberben tud árajánlatot nyújtani. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja, hogy a társulás fogadja el a térítési díjat
és ehhez kapcsolódóan a vállalkozási szerződés 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

13/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

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

Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán Társulási Tanács Elnöke
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Határidő: azonnal

3.) Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának és a 
Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint a 
Társulási megállapodás véleményezéséről szóló határozat módosítása

Györffy  Szabolcs  Zoltán társulás  elnöke: a  társulási  megállapodást,  illetve  a  szervezeti
működési  szabályzatot  szükséges  módosítani.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatban  van-e
észrevétel. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ezt a módosítást már jó előre elfogadták, viszont az volt
a Kincstár kérése, hogy a változások átvezetéséhez legyen májusi a határozat. Tulajdonképpen
a lényegen nem változtat, csak a korábbi határozatokat vissza kell vonni és újra el kell fogadni
az  akkori  tartalommal.  Több  határozati  javaslat  is  szerepel  az  előterjesztésben  az  első
határozat  a  korábbi  döntések  visszavonása,  a  továbbiak  pedig  külön  dokumentumonként
szükséges meghozni a döntéseket. 

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a 11/2021. (XI. 26.), 12/2021. (XI. 26.)
és 13/20221. (XI. 26.) számú határozatok visszavonását. 

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

14/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási  Tanácsa a 11/2021. (XI.26.) KTOT számú
határozatát,  a  12/2021.  (XI.  26.)  KTOT számú határozatát,  valamint  a  13/2021.  (XI.  26.)
számú határozatát visszavonja. 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja az alapító okirat módosításának 
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

15/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású 
Napközi-otthonos Óvoda Alapító okirat módosítását és annak egységes szerkezetét 2022. 
augusztus 1. napjától jóváhagyja.
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A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár részére az Alapító 
Okiratot küldje meg, a bejegyzésről intézkedjen.

Felelős: Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző
Határidő: 2022. május 31.

Györffy Szabolcs Zoltán társulás elnöke: javasolja a szervezeti és működési szabályzat 
módosításának 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

16/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának  módosítását  és  annak  egységes  szerkezetét  2022.  augusztus  1.  napjától
jóváhagyja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és egységes szerkezete 2022. augusztus 1.
napjával válik hatályossá.
A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző
Határidő: 2022. május 31. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: a  negyedik  döntés  pedig  arról  szól,  hogy  a
társulási megállapodás egységes szerkezetét a társulás véleményezte és azt tudomásul veszi.
Javasolja, hogy aki az elhangzott javaslattal 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

17/2022. (V. 31.) KTOT számú határozata

Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Társulási  megállapodás  2022.
augusztus  1.  hatályú  módosítását  és  annak  egységes  szerkezetét  véleményezte  és  azt
tudomásul veszi. 
A  Társulási  Tanács  felkéri  a  Társulás  Elnökét,  hogy  a  döntés  értelmében  szükséges
intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Györffy Szabolcs Zoltán Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kiegészítése,
mondanivalója?
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Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezető: ehhez a napirendhez kapcsolódóan el kívánja
mondani, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését egy intézményben úgy lehet
biztosítani, hogy ha annak megvannak a személyi és tárgyi feltételei. A köveskáli óvodában
ezt a feladatot egy vállalkozó látja el nagyon szerencsések, mert óvodapedagógus, fejlesztő
pedagógus  a  kolléga,  ilyen  szakembert  nagyon  ritkán  lehet  találni.  A  tárgyi  feltételek
biztosítva vannak az ilyen típusú gyermekek számára, illetve külön szoba is rendelkezésre áll
ezen feladat lebonyolítására. 

Györffy  Szabolcs  Zoltán  társulás  elnöke: amennyiben  más  megtárgyalni  való  nincsen,
megköszöni a részvételt és az ülést 9:10 órakor bezárja. 

K.m.f.

Györffy Szabolcs Zoltán Sárvári Csaba
társulás elnöke társulás alelnöke
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