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Jegyzőkönyv 

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

november 14-én (csütörtökön) 8:00 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, 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 

 

1. A Társulási Tanács Elnökének és Alelnökének megválasztása 
Előterjesztő: Társulás székhely település polgármestere 

Előterjesztést készítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 

 

2. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Társulási megállapodás 

módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Társulás székhely település polgármestere 

Előterjesztést készítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 
 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  

 

1. A Társulási Tanács Elnökének és Alelnökének megválasztása 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Fábián Gusztáv korelnök 
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Fábián Gusztáv korelnök: Javasolja Kondor Gézát, Révfülöp polgármesterét a Társulás 

elnökének. 

 

Kondor Géza Révfülöp polgármestere: Köszöni a jelölést. Bejelenti érintettségét, ezért nem 

kíván részt venni a szavazásban.  

 

Fábián Gusztáv korelnök: Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy Kondor Gézát, a 
Társulási Tanács Elnökének megválasztásáról szóló szavazásnál – érintettség miatt - a 

szavazásból ne zárják ki, kézfeltartással jelezze. 

 

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

1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

17/2019. (XI.14.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Kondor Gézát a 

Társulási Tanács Elnökének szóló döntés meghozatalára irányuló döntéshozatalból nem zárja 

ki. 

 

Fábián Gusztáv korelnök: Szavazásra bocsájtja, aki Kondor Gézát javasolja a Társulás 

elnökének, kézfeltartással jelezze. 

 

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

1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

18/2019. (XI.14.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, Kondor Gézát, 

Révfülöp nagyközség polgármesterét a Társulási Tanács elnökének megválasztja.  

A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges 

intézkedéseket, bejelentéseket tegye meg. 

 

Felelős: Kondor Géza elnök 

Határidő: azonnal  

 

Fábián Gusztáv korelnök: Átadja a szót Kondor Gézának, az ülés továbbiakban való 

levezetéséhez. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Köszöni szépen a megválasztást. A következő döntésük az 

alelnök megválasztása lenne. Javasolja a továbbiakban is Vella Zsoltot Ábrahámhegy 

polgármesterét, a Társulási Tanács alelnökének. 

 

Vella Zsolt Ábrahámhegy polgármestere: Köszöni, elvállalja a tisztséget. Bejelenti 

érintettségét, ezért nem kíván részt venni a szavazásban.  

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy Vella Zsoltot, a 
Társulási Tanács Alelnökének megválasztásáról szóló szavazásnál – érintettség miatt - a 

szavazásból ne zárják ki, kézfeltartással jelezze. 
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Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 

1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

19/2019. (XI.14.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Vella Zsoltot a 
Társulási Tanács Alelnökének megválasztásáról szóló döntés meghozatalára irányuló 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsájtja, aki Vella Zsoltot javasolja a Társulási 

Tanács alelnökének, kézfeltartással jelezze. 

 

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

1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

20/2019. (XI.14.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, Vella Zsoltot, 

Ábrahámhegy község polgármesterét a Társulási Tanács alelnökének megválasztja.  

A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Kondor Géza elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Társulási megállapodás 

módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előterjesztő: Kondor Géza társulás elnöke 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Felkéri jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: A Társulási megállapodásban szerepeltetni kell a polgármestereknek, 

mint képviselőknek a nevét. Tekintettel a választásokra, ilyenkor ezt mindig felül kell vizsgálni. 

Ezenkívül a lakosságszám is, mint kötelező tartalmi elem a megállapodásnak, ez mindig 

változik, ezt is szükséges módosítani a megállapodásban. Eddig az SZMSZ-ben szerepelt, hogy 

a társulásnak van elnöke és alelnöke, de a megállapodásban nem. A kettő alapdokumentum így 

harmonizálásra került egymással.   

 

Kondor Géza társulás elnöke: Köszöni. Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele a 

napirenddel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Elfogadásra javasolja a 

határozati javaslatokat.  

Szavazásra bocsájtja, aki egyetért, a Társulási megállapodás módosításával kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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21/2019. (XI.14.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulási 

Megállapodását felülvizsgálta. 

A Társulási Tanács az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás 

módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja 

a Társult képviselő-testületeknek.  

A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a Társulási Tanács véleményét a Társult települések 

Képviselő-testületei részére küldje meg.  

  

Felelős: dr. Szabó Tímea jegyző   

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

22/2019. (XI.14.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát felülvizsgálta. 

A Társulási Tanács az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 

tagok részére küldje meg. 

 

Felelős: Kondor Géza elnök 

Határidő: 2019. november 30. 

 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szeretné még ismertetni az óvoda támogatási kérelmét, ami 

tegnap érkezett be hozzá: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda vezetője köszöni, hogy 

intézményüket folyamatosan fejlesztették, így az óvoda egyre szebb és korszerűbb lett és lesz. 

A Társulási Tanács tagjai tisztábban vannak a pedagógus létszám problémáival, nehézségeivel. 

4 fő helyett már második éve, 3 fő óvodapedagógus dolgozik. Kéri a Társulási Tanácsot, hogy 

a kollégái áldozatos munkájának elismeréseként a betervezett kétheti jutalmán felül, a 6 fő 

óvodai dolgozó részére még nettó 15.000 Ft/fő motivációs juttatást engedélyezni szíveskedjen. 

Ennek a nagysága kb. 150.000 Ft összességében, szétosztva lakosságarányosan nem egy 

megterhelő összeg. A költségvetésnél a következőn ez lehetséges, hogy némi módosítást majd 

igényel. Úgy gondolták, hogy korrekt lenne ezt most megbeszélni. Az óvodai dolgozók 

kitartottak, akkor is, amikor nem voltak jelentkezők az óvónői állásra. Javasolja elfogadásra, a 

támogatást. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsájtja, aki egyetért ezen összeg támogatásával, 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

23/2019. (XI.14.) határozat 

 

A Társulási Tanács az óvodavezető a dolgozók jutalmazására vonatkozó kérelmét támogatja, 

és erre a célra a már betervezetten túl nettó 15. 000 Ft/fő összeget biztosít a 2019. évi 

költségvetésben.  

Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kondor Géza, elnök 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Még egy bejelenteni valója lenne. Az Óvodaudvar fejlesztési 

pályázaton gyertek több, mint 4 millió Ft-ot, óvodai játszóeszközök vásárlására (kalandvár, 

multi funkciós mozdony stb.), a szállítóval a kapcsolatot ő már felvette, tavasszal meg fog 

valósulni ennek a telepítése, az alsó udvar szinte olyan lesz, mint egy vidámpark. Nagyon örül 

annak, hogy ez sikerült. Az óvodavezető tanácsának alapján választották ezeket az eszközöket. 

Ezt szerette volna megosztani a társulás tagjaival. Átadja a szót az óvodavezetőnek. 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Köszöni szépen. Szeretne gratulálni a régi és az új 

polgármestereknek is megválasztásuk alkalmából. Köszöni a segítséget mindenki részéről. 

Szerveznek megint egy óvoda megtekintést, ott szeretettel várnak mindenkit. Elmondaná még, 

hogy terápiás kutya foglalkozás van az óvodában, ami nagyon jól működik. 

 

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

társulási tanács ülését 8:10 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 

 

 


