
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 2014.
augusztus 28-án (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel tartott üléséről.

Jelen vannak:  Kondor Géza társulás elnöke Révfülöp nagyközség polgármestere
Fuchs Henrik társulás tagja Balatonrendes község polgármestere
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy község polgármestere

A meghívottakból jelen van:  Dr.Szabó Tímea jegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs,
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető.

Kondor Géza társulás elnöke: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulási ülés
határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat  polgármestere közül, 3 társult település
polgármestere jelen van. Az ülést megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetért a napirendi pontok alábbi sorrendben
történő megtárgyalásával.

Napirend

1.) Tájékoztató a 2014. évi I. féléves bevételek és kiadások alakulásáról.
Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke

2.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda munkaterv véleményezése.
Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke.

1.)Tájékoztató a 2014. évi I. féléves bevételek és kiadások alakulásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza társulás elnöke:  megkérdezi Biró Istvánnét,  hogy kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: elmondja, az anyagot nem kívánja kiegészíteni, de
elmondja,  hogy  egy  társulási  költségvetés  módosítás  is  előterjesztésre  kerülne,  nem  sok
változásról van szó. A dolgozóknak a bérkompenzációját, mint támogatást megkapják félévig
és azt az önkormányzatnál is hozzárakta és így az óvodánál is. Ezért szükséges a módosítás.
Kondor Géza társulás elnöke: kérdése, ez mennyiben érinti akkor őket?
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  annyiban,  hogy  két  határozatot  kell  hozni.  De  végül  is  az
előterjesztés ezt tükrözi, mert gyakorlatilag van egy külön tájékoztató anyag a költségvetés
első félévi végrehajtásáról és egy pedig a költségvetési határozat módosításáról.
Kondor Géza társulás elnöke: akkor a határozati javaslat már eszerint készült ugye?
Dr.Szabó Tímea jegyző: tulajdonképpen igen.
Kondor  Géza  társulás  elnöke:  megkérdezi  a  jelenlévőket,  hogy  van-e  kérdés  az
előterjesztéssel kapcsolatban?
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Dr.Szabó Tímea jegyző:  elmondja,  az első határozati  javaslat  az óvodai társulás 2014. I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról szól és a lényege,  hogy a társulási tanács ezt a
tájékoztatót elfogadja. 
Kondor Géza társulás elnöke:  szavazásra bocsátja,  aki a jegyző asszony által  ismertetett
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

14/2014. (VIII. 28.) határozat
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja
a  Révfülöp  és  Térsége  Napközi  Otthonos  Óvoda  2014.  I.  féléves   bevételek  és
kiadások alakulásáról szóló tájékoztatót. 

Dr.Szabó Tímea jegyző: a második határozat a társulás 2014 évi költségvetés módosításáról
szól. A határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza.
Kondor Géza társulás elnöke: megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem  hangzott el.

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki elfogadja az előterjesztés határozati
javaslatát a 2014 évi költségvetés módosításával kapcsolatban, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2014. (VIII.28.) 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  2014.  évi  költségvetés
módosításáról.

I.  A Társulási  Tanács  a  Révfülöp és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás
2014. évi költségvetés bevételi  főösszegét  30.579.000 forintban  kiadási főösszegét
30.579.000 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
f) beruházások 0 Ft
g )felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
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i) finanszírozási kiadások                                             30.479.000 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 30.579.000 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 2014. évi
költségvetés bevételi főösszegét 32.066.000 forintban, kiadási főösszegét 32.066.000
forintban állapítja meg.  

VI.  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Társulási  Tanács  a
következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 18.914.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 5.072.000 Ft
c) dologi kiadások 7.980.000 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 1.587.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 30.479.000 Ft
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VIII. 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;
c) a 2013.évi összevont előirányzat felhasználási tervet a 3. melléklet 
tartalmazza.

IX. Az Óvoda tekintetében
a)  a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
b) a megállapított  bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 5. melléklet;
c) a kiadások részletezését a 6. melléklet

2.)Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda munkaterv véleményezése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor  Géza  társulás  elnöke:  megkérdezi  Vókóné  Bognár  Ibolya  óvodavezetőt,  hogy
kívánja- e kiegészíteni az előterjesztést.
Vókóné  Bognár Ibolya óvodavezető:  köszöni,  nem kívánja  kiegészíteni.  A polgármester
urak részére odaadja, hogy az óvodába autóbusszal hány fő gyermek fog közlekedni.
Egyeztetik az autóbuszt igénybe vevő gyermekeket.

Vella Zsolt  polgármester Ábrahámhegy:  elmondja,  nem fognak beférni a gyermekek az
autóbuszba. Révfülöpi és a salföldi busz is tele van, az  Ábrahámhegyi busz Révfülöpre tele
van. 
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: akkor nem tudja ilyen esetben mi van.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy: az autóbuszok tele vannak és még itt vannak azok
a gyerekek, akiket a szülők visznek reggel és hazafele meg kell oldani az utazást. Többet ők
nem tudnak fordulni. 
Dr.Szabó Tímea jegyző: Hány gyermekről van szó, akinek nincs helye?
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Két gyermekről van szó, mindkettő badacsonyörsi.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy: ez jelenleg gondot jelent.
Kondor Géza társulás elnöke: akkor ezeket a szülőket ki kell értesíteni, hogy nincs szállítási
kapacitás.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy: nincsen, mert így is az autóbuszuk először átmegy
Révfülöpre, utána átmegy Badacsonytomajra, és megint átmegy Révfülöpre. A legnagyobb
jóindulattal sem tudják megoldani. 
Vókóné Bognár Ibolya óvoda vezető: akkor a szülőket kiértesíti erről.
Kondor Géza társulás elnöke: maga részéről tudomásul vette a munkatervet. Aki elfogadja a
munkaterv javaslatot az előterjesztés szerint,  kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 3 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2014. (VIII.28.) határozat
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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 a Társulási Tanács
a 2014/2015 évi Munkatervet 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

Kondor Géza társulás elnöke:  több napirendi  pont  nem volt.  Megköszöni  a  részvételt  a
társulási tanács ülését 16.50 órakor berekeszti.

Kmft.

Kondor Géza Fuchs Henrik
elnök                         társulási tag
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