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Jegyzőkönyv 

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

április 24-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:  Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme 

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  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Molnárné 

Vagányi Diána pénzügyi munkatárs 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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

tanács ülése határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat polgármestere közül 4 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 4 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 2018. évi költségvetésének 

módosítása 
      Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

      Előkészítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, 

                             Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 

2.)  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi zárszámadás 

      Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

      Előkészítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, 

                             Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 

3.) Pályázati kiírás a Révfülöp és Térsége Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői 

állásának betöltésére 

     Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

     Előterjesztést készítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének 

módosítása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kéri a pénzügyi 

ügyintézőt, pár szóval ismertesse a napirendi pontot? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Többlet nem keletkezett. Ez már a 2018-as 

évnek a lezárása. Túl volt tervezve az előirányzat.  

 

Kondor Géza társulás elnöke: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel 

kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Aki az óvoda 2018. évi költségvetésének módosításával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

6/2019. (IV.24.) 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 54.765.274 forintban kiadási fő összegét 54.765.274 

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  54.556.974 Ft   
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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  54.656.800 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. 

 

V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetés 

bevételi fő összegét 78.466.939 forintban, kiadási fő összegét 78.466.939 forintban állapítja 

meg.   

 

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

állapítja meg. 

a) személyi juttatások  38.253.187 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok  7.549.170 Ft 

c) dologi kiadások  30.284.691 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatása  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  0 Ft 

f) beruházások  1.632.623 Ft 

g) felújítások  747.268 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  54.556.974 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek  22.228.188 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  1.681.777 Ft 
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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. 

 

XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 

előirányzatainak módosítása. 

 

 

Költségvetéshez 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 

módosításhoz kapcsolódó tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

7/2019. (IV.24.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. 

évi költségvetésének módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget 

elfogadja.  
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2. ) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi zárszámadás 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi a pénzügyi 

ügyintézőt, van-e valami közlendője ezzel kapcsolatban? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzatoknak kevesebb 

intézményfinanszírozást kellett hozzáadni, mint az eredeti előirányzat volt. Részletesen az 

előterjesztésben szerepel, hogy túlfizetés keletkezett. Ábrahámhegynél 58.000 Ft-tal, 

Salföldnél 12.000 Ft-tal, ezeket a 2019. évi költségvetésben fogjuk kompenzálni.  

 

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

zárszámadással kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a 2018. évi zárszámadást, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

8/2019. (IV.24.) 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 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról. 

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

költségvetési beszámoló bevételi főösszegét 54.280.443 forintban kiadási főösszegét 

54.280.269 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  108.239 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                                              54.172.030 Ft   

 

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak 
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a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 

b) működési célú támogatások  54.172.030 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   108.413 Ft 

 

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

 

V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési 

beszámoló bevételi főösszegét 77.783.347 forintban, kiadási főösszegét 76.106.965 forintban 

állapítja meg.   

 

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

a) személyi juttatások   37.453.646 Ft  

b) munkaadókat terhelő járulékok  7.526.698 Ft 

c) dologi kiadások  28.746.730 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatása  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  0 Ft 

f) beruházások  1.632.623 Ft 

g) felújítások  747.268 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  54.172.030 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek  21.929.540 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  1.681.777 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. 
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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. 

 

Zárszámadáshoz 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 zárszámadáshoz 

kapcsolódó tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

9/2019. (IV.24.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. 

évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

 

3. ) Pályázati kiírás a Révfülöp és Térsége Napközi-otthonos Óvoda óvodavezetői 

állásának betöltésére 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Kéri aljegyző asszonyt ismertesse a napirendi pontot. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Lejárt az 5 éves kinevezése az óvónőnek, így 

meg kell pályáztatni az állást, a pályázatot fel kell tenni a honlapra. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele ezzel 

kapcsolatban?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztéssel, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

10/2019. (IV.24.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Révfülöp és Térsége 

Napközi-otthonos Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére.  

 

A pályázat tartalma: 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 01-től – 

2024. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 8253 Révfülöp, Óvoda köz 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői 

feladatok ellátása. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 6 fő. 
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Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- főiskola, óvodapedagógus végzettség 

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  

- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat   

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás  

- magyar állampolgárság,  

- a pályázó ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai önéletrajza  

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel (vezetési program)  

- iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata,  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

- Postai úton, a pályázatnak a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

címére történő megküldésével (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.).  Kérjük a borítékra 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését: óvodavezető. 

- Személyesen: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. 

 

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat jogszabályban meghatározott véleményeztetési 

eljárás lefolytatása után a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Társulási Tanács Elnöke 

 

 

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

társulási tanács ülését 16:05 órakor berekeszti. 

 

K.m.f. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 


