
Jegyzőkönyv 

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

december 12-én (csütörtökön) 8:10 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:            Révfülöp Községháza, Ottava Ignác terme 

Jelen vannak:  Fábián Gusztáv, Salföld község polgármestere 

                                    Kondor Géza, Révfülöp nagyközség polgármestere 

                                    Lenner István, Balatonrendes község polgármestere 

                                    Vella Zsolt, Ábrahámhegy község polgármestere  

 

A meghívottakból jelen van: dr. Szabó Tímea jegyző, Molnárné Vagányi Diána pénzügyi 

ügyintéző, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Fábián Gusztáv korelnök: 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 

 

• 2019. évi módosított költségvetés előterjesztése  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előterjesztést készítette: Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  

 

1. 2019. évi módosított költségvetés előterjesztése 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza Révfülöp polgármestere: Kéri az előterjesztés előkészítőjét pár szóban 

ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Az előző ülésen az intézményvezető által kért 

jutalom lett betervezve minden dolgozónak. Csökkent az állami támogatás a gyermeklétszám 

miatt, így a településekre több finanszírozás hárul. Körülbelül Ábrahámhegynek 200.000 Ft-



tal, Balatonrendesnek 100.000 Ft-tal, Salföldnek 50.000 Ft-tal, Révfülöpnek pedig 1.300.000 

Ft-tal kell többet fizetnie. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Annyi történt még, hogy valójában meglevő keret sem volt a 

költségvetésben.  De így most az az alap is és a pluszban biztosított is betervezésre került.  

 

Kondor Géza Révfülöp polgármestere: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs 

szavazásra bocsájtja, aki egyetért a 2019. évi módosított költségvetés elfogadásával, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

24/2019. (XII.12.) 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 55.066.958 forintban kiadási fő összegét 55.066.958 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  54.866.958Ft 

   

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  55.066.958 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 80.106.166 forintban, kiadási fő összegét 80.106.166 forintban állapítja 

meg.   

 

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

állapítja meg. 

a) személyi juttatások  35.763.726 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok  6.845.000 Ft 

c) dologi kiadások  36.675.000 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatása  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  0 Ft 

f) beruházások  822.440 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  23.563.000 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  56.543.166 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. 

 

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

előirányzatainak módosítása. 

 

 

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

társulási tanács ülését 8:15 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 

 

 


