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Jegyzőkönyv  
 

Készült:  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. 

augusztus 28-án (pénteken) 8.00 órai kezdettel tartott üléséről.  

 

Az ülés helye: Községháza földszinti tanácsterme  

 

Jelen vannak: Kondor Géza társulás elnöke, Révfülöp Nagyközség polgármestere 

 Vella Zsolt társulás alelnöke, Ábrahámhegy Község polgármestere 

 Fábián Gusztáv társulás tagja, Salföld Község polgármestere  

 Fuchs Henrik társulás tagja, Balatonrendes Község polgármestere 

 

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyő 

 Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadó 

 Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Nagy Eszter 

 

 

Kondor Géza társulás elnöke:  köszönti  a megjelenteket, megállapítja, hogy a társulási 

tanács ülése határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat polgármestere közül 4 fő 

jelen van. Az ülést megnyitja. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja azok elfogadását. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat, és 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 Alapító Okiratának és Révfülöp és 

Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás SzMSz módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

 

2.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év beszámolója 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

 

3.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési év Munkatervének 

véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

 

4.)  Megállapodás jóváhagyása a nyári zárva tartás idején működő óvodai ellátás 

lehetőségéről 
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

 

5.)  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének 

módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

 

6.)  Vegyes ügyek 
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1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és Révfülöp és 

Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás SzMSz módosítása (Írásos anyag a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkéri az 

előkészítőt, röviden ismertesse, hogy miért van szükség a módosításra.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a kormányzati funkciók változása miatt kell az alapító iratokban 

is követni a változásokat, illetve az SZMSZ módosítása is szintén e miatt vált szükségessé. Az 

alapító okiratoknál még 2015. január 1-je óta egy Magyar Államkincstár által kötelezővé tett 

formát kell követni és így az egész alapító okiratot ennek a formának kellett megfeleltetni. Az 

Államkincstárral többször is egyeztettek, hogy megfelel-e így a módosítás.  

 

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 Alapító 

Okiratának módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával, az kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

8/2015. (VIII. 28.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításával az 

előterjesztésben foglaltak szerint egyetért. 

Az Alapító Okirat módosítását és annak egységes szerkezetét a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

A Társulási Tanács felkéri a Jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár részére az Alapító 

Okiratot küldje meg. 

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 

Határidő: 2015. augusztus 30. 

 

 

 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki egyetért az Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával, az 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

9/2015. (VIII. 28.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával és annak egységes 

szerkezetével az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és egységes szerkezete a Társulás 

döntésének napjával válik hatályossá. 

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 

Határidő: 2015. augusztus 30. 

 

 

 

2.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év beszámolója 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

készítőjét, kívánja-e a napirendet kiegészíteni? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető:  megpróbálta részletesen leírni, hogy mit is végeztek 

az óvodában és egy ütemtervet is mellékelt, melyben látják, hogy egész évben milyen 

feladataik voltak az óvodában. Egy összegzés is van a végén.  

 

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 2014/2015. 

nevelési év beszámolójával, az kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

10/2015. (VIII. 28.) 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 

2014/2015. nevelési év beszámolójáról szóló beszámolót 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 Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési év Munkatervének 

véleményezése (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

készítőjét, kívánja-e a napirendet kiegészíteni? 
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Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető:  itt is megpróbálta részletesen leírni, hogy mit 

szeretnének. Az anyagban szerepel, hogy szeptember 1-től 44 fő gyermek lesz az óvodában. 

Az előző nevelési évben 46 fő volt. Révfülöpi gyermek 30 fő lesz, bejáró 14 fő, ebből 

Ábrahámhegyről 8 fő, Balatonrendesről 1 fő, Badacsonyörsről 2 fő, Salföldről 2 fő és 

Kővágóörsről 1 fő. 

 

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 2015/2016. 

nevelési év Munkatervével, az kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

11/2015. (VIII. 28.) 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 

2015/2016. 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 

 

 

 

4.) Megállapodás jóváhagyása a nyári zárva tartás idején működő óvodai ellátás 

lehetőségéről 

 

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

készítőjét, kívánja-e a napirendet kiegészíteni? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető:  változás az anyag kiküldése óta nincs. Amikor a 

Révfülöpi óvoda bezár, ezért azért szokták augusztusban, mert akkor az étkező konyha is 

bezár és ekkor szokták a felújításokat, fertőtlenítő meszeléseket, takarításokat elvégezni. 

Amikor augusztusban a révfülöpi óvoda zárva van, akkor a köveskáli óvoda az ügyeletes 

óvoda. Ők pedig júliusban vannak zárva, akkor pedig a révfülöpi óvoda várja a gyerekeket. 

Tulajdonképpen ezt a szolgáltatást nem veszik igénybe a szülők. 

 

Fuchs Henrik társulás tagja, Balatonrendes Község Polgármestere: Kővágóörs itt 

véletlenül szerepel? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető:  nem, a kővágóörsiekkel is van megállapodás, csak ők 

is augusztusban vannak zárva.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: kiegészítésként elmondja, hogy itt a három óvoda (kővágóörsi, 

köveskáli és a révfülöpi) beszéli meg együtt, hogy melyik óvoda tart zárva. Ezt januárban el is 
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fogadja  a Társulási Tanács. Úgy gondolták, hogy mindenképpen papírokkal és egy plusz 

megállapodással ezt alá kell támasztani a gyermekétkeztetés miatt, mert a gyermekek a 

kedvezményes étkezést a másik óvodában veszik igénybe abban az időszakban, amikor az 

ügyeleti óvoda tart nyitva. Azt a tanácsot kapták, hogy feltétlen jó lenne a két óvoda között 

egy megállapodás kötése egy esetleges ellenőrzés során ez is alátámasztaná, hogy az ügyeleti 

óvodában is jogszerűen veszik igénybe a gyermekek a kedvezményes étkeztetést. Azért került 

ide a Kővágóörsi is, mert a három óvoda között van a megállapodás, de csak a köveskáli 

került ide, mert révfülöpi és a kővágóörsi óvoda azonos időszakban van zárva.  

 

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 2014/2015. nevelés évben 

a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda és a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda között létrejött megállapodással a nyári zárva tartás idejére, melyben a 

gyermekek elhelyezését biztosítják, az kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

12/2015. (VIII. 28.) határozat 

 

 Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

2014/2015. nevelési évben a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda és a 

Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda között létrejött megállapodást 

elfogadja, mely alapján az óvoda nyári zárva tartásának idejére, igény esetén a 

gyermekek elhelyezését az óvoda biztosítja.  

 

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

értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5.) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének 

módosítása 

 

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

készítőjét, kívánja-e a napirendet kiegészíteni? 

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadó:  kiegészítésként elmondja, a módosításra 

egyrészt az ÁFA visszaigénylés miatt, másrészt a felvett dolgozó bérkompenzációja miatt 

állami támogatást kapnak és ez a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert. Ez havonta 

egy tényleges összeg, amivel módosítják az előirányzatot. Ez szükségessé tette a költségvetés 

módosítását. Ezzel összefüggésben újra átszámolták az új létszámadat ismeretében, hogy 

mennyi óvodás lesz és mennyi erre a társult településekről a fizetendő hozzájárulás. Ez most 

éppen csökkent is. 
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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 előterjesztés szerinti 

költségvetés módosításával, az kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

13/2015. (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 2015. évi költségvetés 

módosításáról: 

 

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

2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 30.715.000 forintban, kiadási főösszegét 

30.715.000 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 

i) finanszírozási kiadások                                              30.615.000 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  30.715.000 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 2015. évi 

költségvetés bevételi főösszegét 33.223.000 forintban, kiadási főösszegét 33.223.000 

forintban állapítja meg.   
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VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a 

következőkben állapítja meg. 

a) személyi juttatások  19.213.000 Ft  

b) munkaadókat terhelő járulékok  5.285.000 Ft 

c) dologi kiadások  8.725.000 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  2.278.000 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  30.945.000 Ft 

 

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 2015.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 

tartalmazza. 

  

 

6.) Vegyes ügyek 

 

Kondor Géza társulás elnöke: információs jelleggel tájékoztatásul elmondja, hogy a héten 

átadták az óvoda új vizesblokkját, új burkolat került kialakításra, új gyerek kabinok, nagyon 

szép lett. Ha polgármester uraknak ideje engedi, menjenek át és tekintsék meg, tényleg 

nagyon szép lett.  

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Oktatási Hivatal 

elkészítette a 2015. évi pedagógiai szakmai ellenőrzési tervét, amelybe bekerült az Óvodából 

2 fő pedagógus, Némethné Turbéki Tünde és Vókóné Bognár Ibolya. A szakfelügyelettől 

jönni fognak az ősz folyamán, amelyről majd előzetes értesítést fognak kapni.  

 

Kondor Géza társulás elnöke: kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, mondanivalója? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Kondor Géza társulás elnöke:  megköszöni a részvételt és a Társulási Tanács ülését 8.20 

órakor bezárja.  

 

 

K.m.f.  

 

 

 

          Kondor Géza           Fábián Gusztáv 

         társulás elnöke                       társulás tagja 

   Révfülöp Nagyközség                     Salföld Község 

         Polgármestere            polgármestere 


