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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. 

február 11-én 8.00 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:             Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza társulás elnöke Révfülöp Nagyközség polgármestere 

   Vella Zsolt társulás alelnöke Ábrahámhegy község polgármestere 

   Fuchs Henrik társulás tagja Balatonrendes község polgármestere  

 

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Egyedné Kovács Margit pénzügyi 

főelőadó, Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő 

 

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 Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a Révfülöp és Térsége 

Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési terve.  

      Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

      Előterjesztést készítette: Dr. Szabó Tímea jegyző  

          Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző 

 

2. ) A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

      Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

      Előterjesztést készítette: Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző 

 

 

3. ) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési 

évben indítható csoportok számának, nyitva tartásnak, a nyári zárva tartás időpontjának 

meghatározása, felvételi körzet megállapítása. 

         Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

         Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya Óvodavezető 

                Tóthné Titz Éva aljegyző 

 

4.)Vegyes ügyek 
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1.) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a Révfülöp és Térsége 

Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési terve (írásbeli előterjesztés) 

      Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

 

Kondor Géza társulás elnöke: elmondja, az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadó: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Vella Zsolt társulási tag: A 6,5 fő hogyan jön ki? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: 4 fő óvónő, 2 fő dajka, 1 fő konyhai kisegítő 4 órában.  

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadó: A konyhai kisegítő 4 órás alkalmazásban áll. A 

segítőkre is kapnak állami támogatást, mint kiegészítést.  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott. 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki az óvoda 2016 évi költségvetésével 

egyetért kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

1/2016. (II.11.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a 

továbbiakban Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján 

az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2016. évi költségvetés elfogadásáról. 

I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. 

évi költségvetés bevételi főösszegét 35.266.000 forintban  kiadási főösszegét 

35.266.000 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 
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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    35.166.000 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  35.266.000 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 2016. évi 

költségvetés bevételi főösszegét 35.166.000 forintban, kiadási főösszegét 35.166.000 

forintban állapítja meg.   

 

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a 

következőkben állapítja meg. 

a) személyi juttatások  20.488.000 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok  5.687.000 Ft 

c) dologi kiadások  8.991.000 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  756.000 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 
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g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  34.410.000 Ft 

 

 

VIII. . A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 6,5 főben állapítja 

meg. 

 

IX. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás kizárólag kötelező 

feladatot l lát el. 

 

X. 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 tartalmazza. 

 

 

XI. 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 

d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 7. melléklet 

tartalmazza. 

 

XII. A Társulási Tanács 2016.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. 

 

 

A társulás saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési                        

kötelezettségei  a költségvetési évet követő három évben 

 

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, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

2/2016. (II.11.) határozat 

 

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a 

alapján a társulás saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                               

                                                              2016.  0 

                                                              2017.  0 

                                                              2018.  0 

                                                              2019.  0 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                               

                                                              2016.  0 

                                                              2017.  0 

                                                              2018.  0 

                    2019.  0 

 

2. ) A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

      Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

      Előterjesztést készítette: Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kondor Géza társulás elnöke: az írásos anyagot mindenki megkaptak, megkérdezi van-e 

valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a 2016. évi közbeszerzési 

tervet, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

3/2016. (II.11.) határozat 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a 
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Társulás, mint ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó közbeszerzési 

eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a Társulási Tanács elnökét, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel 

érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Kondor Géza társulási tanács elnöke 

Határidő: folyamatos  

 

 

3. ) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda általános felvételi időpontjának, 

nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva tartásnak, a nyári zárva 

tartás időpontjának meghatározása, felvételi körzet megállapítása. 

         Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

         Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya Óvodavezető 

                Tóthné Titz Éva aljegyző 

(írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele az anyaggal 

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 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

4/2016. (II.11.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Révfülöp 

és Térsége Napközi Otthonos Óvoda  

 

1. általános felvételi időpontját az óvodavezető javaslatának a figyelembe vételével az 

alábbiakban határozza meg: 

2016. április 25.      8.00 -11.30 óráig 

2016. április 26.      8.00 -11.30 óráig 

                  2016. április 27.     11.30-16.00 óráig 

Melynek helye: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda,  Révfülöp, Óvoda köz 

20.  

 

2. az  indítható óvodai csoportok számát a 2016/2017 nevelési évre: 2 csoportban 

határozza meg. 

 

3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.30-óráig  
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4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, 

mely időszakból a nyári zárva tartást 2016. augusztus 1-től 2016. augusztus 26-ig tartó 

időszakban határozza meg. 

 

5. Az óvoda nyári zárva tartás idejére igény esetén a gyermekek elhelyezését – az 

intézmények között létrejött külön megállapodás alapján – a Köveskáli Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda által biztosítja.  

 

6. a Társulási tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján 

Révfülöp település, Ábrahámhegy település, Balatonrendes település, Salföld település 

közigazgatási területeire határozza meg. 

 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.  

A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon. 

 

Felelős: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

4.)Vegyes ügyek 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Vegyes ügyek keretében van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Köszönetet szeretne mondani a polgármestereknek, 

hogy vállalták az óvodás gyermekek úszásoktatásra szállítását.  

 

Kondor Géza társulás elnöke: Ő is megköszöni a polgármestereknek az önzetlen felajánlást, 

kevesebb költségbe kerül így az utaztatás, mintha buszt bérelnének az MB-től.  

 

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

társulási tanács ülését 8.10 órakor berekeszti. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Fuchs Henrik 

társulás elnöke       társulás tagja 

 

 


