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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2019. 

szeptember 5-én (csütörtökön) 8:00 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:            Révfülöp Községháza, Ottava 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, Ábrahámhegy község polgármestere jelezte távolmaradását.  

 

A meghívottakból jelen van: Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Molnárné 

Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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

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

polgármestere 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 Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési év beszámolója 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

2. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. Munkatervének 

véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

3. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 

költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Molnárné 

Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 

4. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti Működési Szabályzat 

módosítása 
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Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 
 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  

 

1. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési év beszámolója 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 

 

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

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Ha van 

valakinek kérdése, arra szívesen válaszol. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki a Révfülöp és Térsége Napközi 

Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési év beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

12/2019. (IX.05.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az Óvoda 2018/2019. nevelési év 

beszámolóját elfogadja. 

 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Tanács döntéséről az 

intézményvezetőt értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. Munkatervének 

véleményezése 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi a napirend 

készítőjét, kívánja-e a napirendet kiegészíteni? Van-e eltérés a munkatervben az előző tanévhez 

képest?  
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Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Változás nincs.  

 

Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért az Óvoda 2019/2020. 

nevelési év Munkatervével, az kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

13/2019. (IX.05.) határozat 

 

 Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az Óvoda 2018/2019. nevelési évi 

Munkatervét az előerjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Tanács döntéséről az 

intézményvezetőt értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének 

módosítása 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi a napirend 

készítőjét, kell-e valakinek többet fizetnie? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem, csökkent az önkormányzatok által adott 

támogatás. Kapott a Társulás minimálbérre történő kiegészítést.  

  

Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a 2019. évi költségvetés 

módosításával, az kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  
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14/2019. (IX.05.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó 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 Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 

költségvetés bevételi fő összegét 55.596.130 forintban kiadási fő összegét 55.596.130 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  200.000 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  55.396.130 

Ft   

 

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  55.596.130 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek  0 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 Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetés 

bevételi fő összegét 78.695.130 forintban, kiadási fő összegét 78.695.130 forintban állapítja 

meg.   

 

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

állapítja meg. 

a) személyi juttatások  33.580.130 Ft 
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b) munkaadókat terhelő járulékok  6.765.000 Ft 

c) dologi kiadások  36.750.000 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatása  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  0 Ft 

f) beruházások  1.600.000 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  23.299.000 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  55.396.130 Ft 

 

VIII. . A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 12 főben állapítja meg. 

 

IX. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás kötelező és önként vállalt 

feladatot lát el. 

 

X. 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 forrásokkénti megbontását előirányzatonként a 

2. melléklet tartalmazza. 

 

XI. 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 

d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet 

e) tájékoztatási kötelezettséget a 7.melléklet 

tartalmazza. 

 

XII. A Társulási Tanács 2019.évi költségvetésében tartalékot nem tervez. 

 

XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. 
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XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 

előirányzatainak módosítása. 

 

Költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a költségvetés 

módosításához kapcsolódó tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

15/2019. (IX.05.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2019. 

évi költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

 

4. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti Működési Szabályzat 

módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi a napirend 

készítőjét, min módosított?  

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Azért kellett módosítani, mert a terápiás kutya oktatást 

szeretnék beindítani és ez pénzügyi költségekkel jár, a fenntartónak kell egy beleegyező 

nyilatkozatot adni, illetve egyetértését szeretnék kérni. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Szervezeti Működési 

Szabályzat módosításával, az kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

16/2019. (IX.05.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti Működési Szabályzat módosítását. 



7 
 

 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Tanács döntéséről az intézményvezetőt 

értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

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

társulási tanács ülését 8:05 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 

 

 


