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Jegyzőkönyv 

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

szeptember 17-én (hétfőn) 15:30 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:            Községháza Ottawa Ignác terme 

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 jelezte távolmaradását.  

 

A meghívottakból jelen van: Tóthné 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 

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 Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési év beszámolója 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

2. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. Munkatervének 

véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

3. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 

költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Molnárné 

Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
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4. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti Működési Szabályzat 

módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

5. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Honvédelmi intézkedési terv 

véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 
 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  

 

1. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. 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, próbálta 

részletesen leírni, hogy mi is történt velük az elmúlt évben. A Tanfelügyelet volt az Óvodában, 

megküldték a jelentést, pozitív volt minden. Köszöni a segítséget az előző évhez. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott. 

 

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

Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési év beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

11/2018. (IX.17.) 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 2017/2018. 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 

 

 

 



3 
 

2. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. 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?  

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Változás nincs. Hasonlóan működik, mint az előző 

években. Tavaly sikerült az oviparkot megcsinálni. Októberben pedig felveszik a kapcsolatot 

az Őszirózsa Nyugdíjasklubbal az idősek világnapja alkalmából. Az idősek felé való tiszteletre 

nevelés érdekében. 

 

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 2017/2018. 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:  

 

12/2018. (IX.17.) 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 2018. 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, kívánja-e a napirendet kiegészíteni? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: A legfontosabb változás az óvoda 

költségvetésében, hogy el lett fogadva a 2017. évi zárszámadás, ott volt egy végleges 

pénzmaradvány, ami nem annyi, ami be lett tervezve, ez által ehhez kellett igazitani a 
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költségvetést. Ez azt jelenti, hogy a támogatása a településeknek egy picit megnövekedett, ez 

összeg szempontjából nem nagymértékű. Kapott még a tavalyi évre normatívát az óvoda 

350.000 Ft-ot.  

  

Kondor Géza társulás elnöke: Elmondaná, hogy a Révfülöpi Önkormányzati kasszából 

600.000 Ft támogatással megcsinálták a közlekedőnek, a konyhának és az öltözőnek a 

térburkolatát. Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki egyetért a 2018. 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:  

 

13/2018. (IX.17.) 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 2018. évi költségvetés módosításáról. 

I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 

költségvetés bevételi fő összegét 58.288.224 forintban kiadási fő összegét 58.288.224 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                                                                                                         208.300 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                                                                                        58.079.924 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                                                                                58.179.750 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások                                                                                            0 Ft 

d) közhatalmi bevételek                                                                                                           0 Ft 

e) működési bevételek                                                                                                           61 Ft 

f) felhalmozási bevételek                                                                                                         0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                                                    0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                               0 Ft 

i) finanszírozási bevételek                                                                                            108.413 Ft 

 

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg. 
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V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetés 

bevételi fő összegét 80.009.930 forintban, kiadási fő összegét 80.009.930 forintban állapítja 

meg.  

 

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

állapítja meg. 

a) személyi juttatások                                                                                               37.788.995 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok                                                                             7.520.835 Ft 

c) dologi kiadások                                                                                                   34.700.100 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                                                                                             20.356.642 Ft 

f) felhalmozási bevételek                                                                                                          0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                0 Ft 

i) finanszírozási bevételek                                                                                       59.653.288 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 2018.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. 

 

 

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: A sajátos nevelésű igényű gyerekeknek a nevelése 

bekerült a Szervezeti Működési Szabályzatba. Kovács Kálmánné nyugdíjba vonult, ő volt a 

helyettese, most pedig Némethné Turbéki Tünde veszi át ezt a feladatot, őt pedig az új kolléganő 

Czapp Rédei Nikoletta helyettesíti. Még egy óvónő el fog menni Kónya Balla Zsuzsanna, 

felmondott, mivel a saját falujában talált állást, helyette nem találtak senkit pályáztatás útján 

sem, így visszajön pár órában dolgozni Kovács Kálmánné. Valamint a tanfelügyelők javasolták, 

hogy a panaszkezelési szabályzat kerüljön bele a Szervezeti Működési Szabályzatba, így azt is 

belevették.  

 

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:  

 

14/2018. (IX.17.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti Működési Szabályzat módosítását. 

 

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

értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

5.Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Honvédelmi intézkedési terv 

véleményezése 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnök 

Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 
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Kondor Géza társulás elnöke: az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi a napirend 

készítőjét, ki készítette el az intézkedési tervet?  

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Ő készítette el. Ezt minden óvodának el kellett 

készítenie. Reméli nem lesz rá szükség soha, de meg kellett csinálniuk. 

 

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 Honvédelmi Intézkedési 

tervvel, az kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

15/2018. (IX.17.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 20/2018. iktatószámmal ellátott, a 

Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. év CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

290/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített Honvédelmi tervet. 

 

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

társulási tanács ülését 15:45 órakor berekeszti. 

 

Kmft. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 

 

 


