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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018. 

május 15-én 8.00 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:            Révfülöp Községháza Ottawa Ignác terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza társulás elnöke Révfülöp Nagyközség polgármestere 

   Fábián Gusztáv társulás tagja Salföld község polgármestere 

   Fuchs Henrik társulás tagja Balatonrendes község polgármestere  

 

Vella Zsolt társulás alelnöke jelezte távolmaradását.  

 

 

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából: 

Müller Márton főtanácsos, Molnárné Vagányi Diána pénzügyi munkatárs, Vókóné Bognár 

Ibolya óvodavezető. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási tanács 

ülése határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat polgármestere közül 3 társult település 

polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Előterjeszti a napirendi pontokat. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetért a napirendekkel és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalásával. 

  

 

N a p i r e n d 

 

 

1. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 

költségvetésének módosítása. 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 

 

2. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetési 

beszámolója. 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  

 

 

1. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 

költségvetésének módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 

 

 

Kondor Géza társulás elnöke: elmondja, az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi munkatársat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi munkatárs: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulás 2017. évi költségvetésének 

módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

7/2018. (V.15.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban 

Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

dönt a gazdálkodásáról szóló 2017. évi költségvetés módosításáról. 

I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 

költségvetés bevételi fő összegét 50.476.297 forintban  kiadási fő összegét 50.476.297 forintban  

állapítja meg. 

 

II. A kiadási fő összegen 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  198.000 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                              

50.378.297Ft   
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III. A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 

állapítja meg. 

a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 

b) működési célú támogatások  50.378.297 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek  81 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek    97.919  Ft 

 

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

 

V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetés 

bevételi fő összegét 72.705.602 forintban, kiadási fő összegét 72.705.602 forintban állapítja 

meg.   

 

VI. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 

állapítja meg. 

a) személyi juttatások  33.417.352 

Ft  

b) munkaadókat terhelő járulékok  7.449.674 Ft 

c) dologi kiadások  31.838.576 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 fő összegen 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  21.436.000 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  51.269.602 Ft 

 

VIII. A Társulás tekintetében 

a) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. 

melléklet; 

b) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 

2. melléklet; 
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IX. 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 a 5. melléklet 

  

 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulás 2017. évi költségvetésének 

módosításával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

8/2018. (V.15.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi 

költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

 

 

 

2. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetési 

beszámolója. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 

 

Kondor Géza társulás elnöke: elmondja, az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi 

Molnárné Vagányi Dianát pénzügyi munkatársat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi munkatárs:  Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulás 2017. évi költségvetési 

beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

9/2018. (V.15.) határozat 

 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban 

Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 91 § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

dönt a gazdálkodásáról szóló 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról. 
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I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 

költségvetési beszámoló bevételi főösszegét 48.683.175 forintban  kiadási főösszegét  

48.574.762 forintban  állapítja meg. 

 

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak 

a) személyi juttatások                                                                                         0 Ft  

b) munkaadókat terhelő járulékok                                                                  0 Ft 

c) dologi kiadások                                                                                 89.509 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                                                                    48.485.253 Ft 

  

 

 

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak 

a) önkormányzat működési támogatása                                                     0 Ft 

b) működési célú támogatások                                                 48.585.253 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások                                                                 0 Ft 

d) közhatalmi bevételek                                                                             0 Ft 

e) működési bevételek                                                                             3 Ft 

f) felhalmozási bevételek                                                                             0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                      0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      0 Ft 

i) finanszírozási bevételek                                                                               97.919 Ft 

 

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

 

V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési 

beszámoló bevételi főösszegét 69.763.562 forintban, kiadási főösszegét 68.190.198 forintban 

állapítja meg.   

 

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak 

a) személyi juttatások                                                                          32.619.622 Ft  

b) munkaadókat terhelő járulékok                                                      7.380.677 Ft 

c) dologi kiadások                                                                            28.189.899 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 

i)  finanszírozási kiadások                                                                                           0 Ft 

 

VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak 

a) önkormányzat működési támogatása                                                       0 Ft 

b) működési célú támogatások                                                                   0 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások                                                                   0 Ft 
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d) közhatalmi bevételek                                                                               0 Ft 

e) működési bevételek                                                               20.287.004 Ft 

f) felhalmozási bevételek                                                                               0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                       0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       0 Ft 

i) finanszírozási bevételek                                                               49.476.058 Ft 

VIII. . A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámát 11,5 főben állapítja meg. 

IX. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás a kötelező feladatokon kívül 

felnőtt étkeztetési feladatokat is ellát. 

 

X. A Társulás tekintetében 

a) a kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet; 

b) a kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet 

tartalmazza. 

  

XI. Az Óvoda tekintetében 

a)  a bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet; 

b) a bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet; 

c) a kiadások részletezését a 5. melléklet 

d) a társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulások elszámolását a 6. melléklet 

tartalmazza. 

 

XII. A vagyon változását 

a) az óvoda tekintetében a 7. melléklet 

b) a Társulás tekintetében 8. melléklet 

tartalmazza. 

 

XIII. A pénzmaradvány alakulását   

      a)  az óvoda tekintetében a 9. melléklet 

      b)  a Társulás tekintetében 10. melléklet 

tartalmazza. 

 

 XIV. A z eredmény kimutatás alakulását   

      a)  az óvoda tekintetében a 11. melléklet 

      b)  a Társulás tekintetében 12. melléklet 

 

XV. A személyi juttatásokra vonatkozó tájékoztatást 

       a) az óvoda tekintetében a 13.melléklet  

       b) a Társulás tekintetében  0 fő létszám adatra nincs melléklet 

 

XVI. A költségekről és megtérült költségekről a tájékoztatást 

     a) az óvoda tekintetében a 14.melléklet  

     b) a Társulás tekintetében a15.melléklet tartalmazza. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki a társulás 2017. évi költségvetési 

beszámolóhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 
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Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

9/2018. (V.15.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2017. 

évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

 

 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi az óvodavezetőjét, hogy van-e közlendője.  

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Megköszöni, hogy az önkormányzatok támogatták őket 

busszal a színházlátogatáskor és az úszásoktatáskor.  

 

Kondor Géza társulás elnöke: több napirendi pont nem volt. Megköszöni a részvételt a 

társulási tanács ülését 8.15 órakor berekeszti. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 

 

 

 


