
1 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2020. 

február 3-án (hétfőn) 8:07 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  

                                    Lenner István társulás tagja, Balatonrendes község polgármestere  

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea jegyző, Molnárné Vagányi Diána pénzügyi 

ügyintéző  

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Köszönti a megjelenteket. Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a társulási tanács ülése határozatképes, mivel a négy 

társult önkormányzat polgármestere közül 4 társult település polgármestere jelen van. Az ülést 

megnyitja. A kiküldött napirendeket ki kell egészíteniük egy 5. napirendi ponttal, ami a 

Társulási megállapodás módosításának véleményezése, SZMSZ módosítása. Ezzel a 

kiegészítéssel 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 és a Révfülöp és Térsége 

   Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési terve 

         Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke 

         Előkészítette: Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 

2.)    Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a Révfülöp és Térsége 

        Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi közbeszerzési terve 

        Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke 

        Előkészítette: Dr. Szabó Tímea jegyző 

         Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 

3.)    Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a gyermekétkeztetés 

        intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése, felnőtt 

        intézményi térítési díj megállapítása 

        Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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        Előkészítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 

  

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

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

az óvoda felvételi körzetének meghatározása, megállapodás, továbbképzési terv 

elfogadása 

         Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke 

         Előterjesztést készítette: Vókóné Bognár Ibolya Óvodavezető 

                dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető 

 

5.) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása, Társulási megállapodás 

módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

       Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke 

       Előkészítette: dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető 

             

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a Révfülöp és Térsége 

Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési terve (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke 

 

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

ügyintézőt, hogy pár szóval ismertesse a napirendet. 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: A tavalyi költségvetéshez képest nem történt 

jelentős változás. A személyi juttatások, a dologi kiadások a tavalyi adatok alapján kerültek 

tervezésre. Teljesítés, bértábla szerinti beosztás, cafeteria a dolgozóknak, és minden évben a 

félhavi jutalom van betervezve. 12 fővel működik jelenleg a konyha és az óvoda. A tavalyihoz 

képest az első nyolc hónapra csökken a gyereklétszám, tehát az állami támogatás is. 

Szeptembertől még nem tudjuk egyelőre, de valószínű tovább fog csökkeni az óvoda 

gyermeklétszáma. Beruházás nincs tervezve jelenleg a költségvetésben. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Tehát összefoglalva nem rosszabb a helyzet. Van-e valakinek 

kérdése, észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Aki az óvoda 2020. évi költségvetésével egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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1/2020. (II.03.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban 

Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése 

alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2020. évi költségvetés elfogadásáról. 

I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. évi 

költségvetés bevételi főösszegét 51.203.613 forintban, kiadási főösszegét 51.203.613 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  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                                                                                        51.003.613 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  51.173.098 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek   Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  30.515 Ft. 

 

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

 

V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 

2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 76.265.179 forintban, kiadási főösszegét 76.265.179 

forintban állapítja meg.   

 

VI. Az Óvoda kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a 

következőkben állapítja meg. 

a) személyi juttatások  36.120.163 Ft 
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b) munkaadókat terhelő járulékok  6.470.016 Ft 

c) dologi kiadások  33.535.000 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatása  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  0 Ft 

f) beruházások  140.000 Ft 

g) felújítások  0 Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások  0 Ft. 

 

VII. Az Óvoda bevételi főösszegén 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  23.490.000 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  52.775.179 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 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 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 tartalmazza. 

XII. A Társulási Tanács 2020.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. 
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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. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

2/2020. (II.03.) 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 8. § (2) 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: 

                                                               

                                                              2020.  0 

                                                              2021.  0 

                                                              2022.  0 

                               2023.  0 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

                                                               

                                                              2020.  0 

                                                              2021.  0 

                                                              2022.  0 

          2023.  0 

 

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 költségvetéshez 

kapcsolódó tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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3/2020. (II.03.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi 

költségvetéshez kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 

 

2.) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a Révfülöp és Térsége 

Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi közbeszerzési terve (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke  

 

Kondor Géza társulás elnöke: Nem tervezünk semmi olyan munkát, ami közbeszerzést 

igényelne. Az írásos anyagot mindenki megkapta, megkérdezi van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a 2020. évi közbeszerzési 

tervet, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

4/2020. (II.03.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a alapján a Társulás, mint ajánlatkérő 

által 2020. 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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése, felnőtt 

intézményi térítési díj megállapítása 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Kéri jegyző asszonyt pár szóval ismertesse a napirendet.  

 

dr. Szabó Tímea jegyző:  Az élelmezésvezető a tavalyi év vége felé jelezte az önkormányzat 

felé, hogy 2015. év óta nem voltak megemelve a nyersanyagnormák, és már nem tudja tartani 

ezt a színvonalat. Benyújtotta a révfülöpi Képviselő-testület elé a norma emelési javaslatát, azt 
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akkor a testület elfogadta. Ez alapján kidolgozásra került egyrészt a gyermekétkeztetés térítési 

díjáról szóló rendelettervezet, amit majd Révfülöp Képviselő-testülete fogad el, de előbb a 

Társulás, aztán az összes tag önkormányzat kell, hogy véleményezze. Ez az egyik része. A 

másik pedig a felnőtt étkezők térítési díjáról szóló határozatok. Van a kedvezményes felnőtt 

étkezés, ami bekerült ugyan a táblázatba, de tekintettel arra, hogy időközben megváltoztak az 

adózási jogszabályok, és adókötelesnek minősül, megfontolandó, hogy ezt esetleg inkább 

kihagyjuk.  

 

Kondor Géza társulás elnöke: Úgy készült az előterjesztés, hogy a környező településekhez 

viszonyítottunk. Az volt a cél, hogy ne úgy dráguljon, hogy többet akarunk kapni, de tenni 

kellett valamit. 100 Ft a különbség, de ezt adjuk olyan iskolai dolgozóknak, akiknek nem tudjuk 

bevállalni, hogy helyette ezt mi kifizetjük, mert ugye nem a mi munkatársaink. Itt merült fel, 

ha 100 Ft után befizetjük az adókat, akkor majdnem ott vagyunk, ha megszüntetnénk. 

Egyszerűbb, ha valaki saját dolgozó, akkor annak adunk több fizetést, mint Révfülöp 

Önkormányzat. Ezekkel mi el voltunk késve eddig. Az ő javaslata az lesz, hogy ezt szüntessük 

meg. Van-e kérdés, észrevétel? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

5/2020. (II.03.) határozat 

 

Az óvodai konyhán előállított gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjairól 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, elfogadásra 

javasolja az előterjesztésben szereplő gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 

rendelet tervezetet. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy a döntésről a Társulás tagjait értesítse. 

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzatát a döntésről értesítse és a rendelet tervezetet a Társult települések jóváhagyó 

döntését követően elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Kondor Géza Társulás elnöke 

Határidő: 2020. február 15. 
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Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a felnőtt étkeztetés 

intézményi térítési díjáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

6/2020. (II.03.) határozat 

 

Az óvodai konyhán előállított felnőtt étkeztetés  

intézményi térítési díjairól 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 

határozat mellékletében megállapított Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által javasolt 

Óvoda konyhán előállított felnőtt étkezés intézményi térítési díjait. 

A megállapított felnőtt étkezés intézményi térítési díjakat 2020. április 1-től kell alkalmazni. 

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

 

Felelős: Kondor Géza Társulás Elnöke 

Határidő: 2020. február 15. 

 

 

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

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

időpontjának, az óvoda felvételi körzetének meghatározása, megállapodás, továbbképzési 

terv elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Van-e valakinek kérdése? 

 

Vella Zsolt társulás alelnöke: Miért a köveskállai óvodával kötünk évek óta szerződést, miért 

nem a kővágóörsivel? Az közelebb van, egyszerűbb lenne. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Nem tudja miért alakult így, ezt az óvodavezetők szokták kezelni. 

Valószínű az időpont miatt, de utánajár. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Van-e még kérdés, észrevétel? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés szerinti 

határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

7/2020. (II.03.) határozat 
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Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Révfülöp és 

Térsége Napközi Otthonos Óvoda  

 

1. általános felvételi időpontját - az Óvodavezető javaslatának a figyelembevételével - az 

alábbiakban határozza meg: 

2020. április 27.          9.00-12.00 óráig 

 2020. április 28.         13.30-16.00 óráig 

      Beíratás helye:  Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda   

8253 Révfülöp, Óvoda köz 20.  

 

2. az indítható óvodai csoportok számát – az Óvodavezető javaslata alapján - a 2020/2021 

nevelési évre 1 csoportban határozza meg. 

 

3. heti nyitvatartási idejét: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.30-óráig határozza meg. 

 

4. éves nyitva tartását a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig határozza meg, mely 

időszakban a nyári zárva tartás időtartama 2020. augusztus 3. napjától 2020. augusztus 31. 

napjáig terjed, a szünet utáni első óvodai nap: 2020. szeptember 1.  

Az óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt igény esetén a gyermekek elhelyezését – az 

intézmények között létrejött külön megállapodás alapján – a Köveskáli Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda által biztosítja.  

 

6. felvételi körzetét Révfülöp nagyközség, Ábrahámhegy község, Balatonrendes község, 

valamint Salföld község közigazgatási területeire határozza meg. 

 

7. vezetőjének a 2020/2021. nevelési év vonatkozásában a Beiskolázási Tervvel és a 

Továbbképzési Programmal kapcsolatban nyújtott tájékoztatását tudomásul veszi, mely szerint 

a 2020/2021. nevelési évben kötelező továbbképzésen nem kell részt venni egy 

óvodapedagógusnak sem, tekintettel arra, hogy minden óvónő betölti az 55. életévét. 

 

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 

 

 

5.) Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása, Társulási megállapodás 

módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Ez egy formai döntés, ha jól tudja? 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Igen, ezt a választások után módosítottuk, beadtuk törzskönyvi 

bejegyzésre az Államkincstárhoz. Hiánypótlási felhívással éltek, mert például nem egyezett a 

tagok neve az okiratban a törzskönyvi nyilvántartással, kis eltérésekről beszélünk. Az 

előterjesztésben ezeket részletesen leírtuk. Két határozat van itt is, az egyik a társulási 

megállapodás módosítása, a másik pedig a Szervezeti és Működési Szabályzaté.  
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Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Társulási megállapodás 

módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

8/2020. (II.03.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása 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: jegyző   

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a szervezeti és működési 

szabályzat módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

9/2020. (II.03.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása 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: Társulás Tanács elnöke 

Határidő: 2020. február 20. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: A napirendek végére értek. Megköszöni a részvételt, a társulási 

tanács ülését 8:19 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 

társulás elnöke       társulás tagja 


