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Jegyzőkönyv 

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

október 1-én (csütörtök) 14:00 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye:  Községháza Ottava Ignác terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza társulás elnöke, Révfülöp nagyközség polgármestere 

              Vella Zsolt társulás alelnöke, Ábrahámhegy község polgármestere 

                                    Lenner István társulás tagja, Balatonrendes község polgármestere  

 

Fábián Gusztáv társulás tagja, Salföld község polgármestere jelezte távolmaradását. 

 

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

ügyintéző, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Németh Timea 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Köszönti a megjelenteket. A salföldi polgármester úr jelezte, 

hogy nem jó neki az időpont, és más időpont sem lenne jó a közeljövőben. Megállapítja, hogy 

a társulási tanács ülése határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat polgármestere közül 

3 társult település polgármestere jelen van. Az ülést megnyitja. A kiküldött napirendeket ki kell 

egészíteniük egy 4. napirendi ponttal, ami egy hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a Magyar 

Falu Program keretében meghirdetett óvodai sportterem és tornaszoba fejlesztésében Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata által benyújtott pályázat benyújtásra kerüljön. Ezzel a 

kiegészítéssel 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.)    2020. évi módosított költségvetés előterjesztése 

         Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke 

         Előkészítette: Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 

 

2.)    Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés, Beszámoló 

        Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

        Előkészítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

 

3.)    2020/2021 nevelési év, Munkaterv véleményezése 

        Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

        Előkészítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 
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4.)   Hozzájáruló nyilatkozat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai sportterem,  

       tornaszoba fejlesztése” című pályázat benyújtásához      

       Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke (szóbeli előterjesztés) 

 

             

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) 2020. évi módosított költségvetés előterjesztése  
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

 

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

ügyintézőt, hogy pár szóval ismertesse a napirendet. 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Az intézményfinanszírozás a településeknek 

csökkent, ami azt jelenti, hogy plusz támogatást kapott az óvoda, csökkentek a költségek is, 

mert zárva volt az óvoda. Másik módosulás, hogy éves ÁFA bevalló lett az óvoda, és idén sem 

fizetendő, sem visszaigényelhető ÁFA nem keletkezik. Összesen a négy településnek 825.000,- 

Ft-tal csökkent az intézményfinanszírozása. 

 

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

kérdése, észrevétele a költségvetés módosítással kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

10/2020. (10.01.) 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 2020. évi költségvetés módosításáról. 

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

költségvetés bevételi főösszegét 51.465.928 forintban kiadási főösszegét 51.465.928 forintban 

állapítja meg. 

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak szerint  

állapítja meg: 

a) személyi juttatások  0 Ft 
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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                                                                                         51.265.928 

Ft   

 

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak szerint 

állapítja meg. 

a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 

b) működési célú támogatások  51.435.413 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 2020. évi költségvetés 

bevételi főösszegét 73.319.423 forintban, kiadási főösszegét 73.319.423 forintban állapítja 

meg.   

 

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

a) személyi juttatások  36.810.464 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok  6.590.819 Ft 

c) dologi kiadások  29.571.897 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatása  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  0 Ft 

f) beruházások  346.243 Ft 

g) felújítások  0 Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások  0 Ft 

 

VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 

b) működési célú támogatások  0 Ft 
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c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek  20.320.000 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  52.999.423 Ft 

 

VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretét 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 az 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. 

 

Költségvetés módosításához 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 

módosításához kapcsolódó tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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11/2020. (X.01.) határozat 

 

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

költségvetés módosításához kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti 

tájékoztatást elfogadja. 

 

 

2.) Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés, Beszámoló  
Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Felkéri az óvodavezetőt, hogy ismertesse az előterjesztésben 

foglaltakat. 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Úgy gondolja, hogy mindenki megkapta a tavalyi évi 

beszámolót. Hamar vége lett az évüknek, mert március 16-tól nem volt óvodai nevelés, ügyelet 

volt, az óvoda nyáron folyamatosan nyitva volt, a szülőket ezzel lehetett segíteni. Azóta is, 

ahogy tudnak, folyamatosan nyitva vannak. Minden település polgármesterének köszöni az 

egész éves segítséget. A bábszínház, az úszás elmaradt. A munkatervet ugyanúgy megtervezték, 

mint az előző években, viszont egy csoportra csökkent az óvoda létszáma. Most 28 fő van, de 

a járványhelyzetre való tekintettel a két csoportszobában szervezik meg a gyermekek 

fejlesztését, foglalkozását. Az egyik csoportban a tankötelesek vannak, tizennégy gyermek, a 

másikban a kicsik vannak, ők is tizennégyen, így el vannak szeparálva. Figyelnek mindenre, 

amit a minisztériumból is kaptak, hogy mindent az előírásoknak megfelelően csináljanak. 

Ehhez is köszönik mindenkinek a segítségét, meg tudták vásárolni a kézfertőtlenítőket, a 

tisztítószereket. A kormány küldött lázmérőket, de nekik már előtte is volt. A munkatervet idén 

is úgy tervezték, mint eddig, kivéve hogy a szülők és senki más sem mehet be az óvodába csak 

engedéllyel, maszk és kézfertőtlenítő használatával, mint ahogy azt máshol is kell. Erről minden 

szülő tud, az ajtóra ki van rakva. Doktor úrral is egyeztetett az igazolások kiadásának 

fontosságával kapcsolatban, jó kapcsolat alakult ki, e-mail-ben is tartják, a kapcsolatot segítik 

egymás munkáját. Az óvoda udvar bővült, pályázat útján a Magyar Falu Program keretében 

közel ötmillió forint értékben játékok kerültek az udvarra a csoportszobák is szépek. Ha most 

lesz egy tornaszoba, akkor még jobb lesz, még ha nem is túl nagy a terem, de arra is jó, ha bármi 

fejlesztési program van, pl. logopédia, nem kell az iskolába kísérni a gyerekeket, hanem a 

szomszédba tíz méterre átsétálnak. Nevelőtestületi ülésre is használható, de elsősorban 

természetesen fejlesztésre használják majd. Ezt is köszönik szépen, a berendezést is és az egész 

beruházást. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Köszöni a beszámolót, van-e valakinek kérdése?  

 

Vella Zsolt társulás alelnöke: A 28 fő a szeptember 1-jei állapot? Ez a közeljövőben nem 

változik? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Nem tud róla. 
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Vella Zsolt társulás alelnöke: És a jövő szeptember? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Szerinte még kevesebben lesznek. Két évvel ezelőtt 

kiment egy 17 fős csapat, jött helyette 5-6. Tavaly elment 10, jött helyette 5, melyből 

beköltözők is vannak. Jövőre szerinte 22 környékén lesz. Idén 14 a tanköteles, abból 2-3 marad 

az óvodában. Elmegy 12, és becslés szerint jön 5. 

  

Vella Zsolt társulás alelnöke: És az óvónői létszám? 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Óvónői létszám jelen pillanatban 3 fő, most felelnek 

meg a törvényi előírásoknak. Egy csoportban három óvónőnek kell lenni, kettő a csoportban, ő 

pedig napi két órában foglalkozik a gyerekekkel, a többi idejében látja el a vezetői feladatát. 

Jelenleg a nagycsoportosokkal foglalkozik a Tündi néni, a kicsikkel ő van hét órától tízig-tíz-

harmincig, délután egy óvó néni van velük. Polgármester Úrnak már jelezte, hogy a mostani 

óvó néni valószínűleg el fog menni nyugdíjba, és lenne a helyére egy jelentkező, aki majd ide 

fog költözni Révfülöpre, de egyelőre nem publikus mert nem biztos. Ha ideköltözne, neki 

minden végzettsége megvan, akár vezető is lehet, ha akar, mert 2024-ben ő is nyugdíjba mehet. 

Ha szükséges egy évet ráhúz, de pályázni már nem akar.1984-től van, és a negyven éve akkor 

lesz, vagyis pont akkor, amikor lejár a vezetői megbízása. Nagyon rátermettnek gondolja az 

óvó nénit, akiről szó van. Jó lenne, ha valaki jönne, mert ketten vannak a Tündivel, és két-

három éven belül mindketten elmennek. Legalább egy ember maradjon, aki biztos. 

 

Vella Zsolt társulás alelnöke: Akkor nem túl rózsás a gyereklétszám itt sem. 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Hát nem, bár van egy két kisebb testvér, akiről tud, 

ebben az évben nem volt, mert a 2017-ben 2 révfülöpi gyermek született, ebből az egyik nem 

itt van, a másik elment Zánkára bölcsődébe, és ott is marad óvodában is. Egy gyermek volt, és 

jött hozzá négy, aki beköltözött egy pedig a tavalyi felmentés után itt van. 

 

Vella Zsolt társulás alelnöke: Ezek szerint az elkövetkező két-három évben drasztikus 

növekedés nem várható.  

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Nem várható. Bár volt már ilyen évük,  amikor azt 

mondták hogy bezárnak, 19 gyerek volt, de később felfutott a létszám 2012-től mostanáig 

maximális létszám volt, volt, amikor 48-49-en voltak, de két éve lement. Ábrahámhegyről 

jelenleg négyen vannak most, Balatonrendesről kettő, Salföldről nincs egy sem. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Van-e kérdés? Szerinte elég jól összefoglalta Ibolya mind a két 

napirendet. Szavazásra bocsátja, aki elfogadja az óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás 

előkészítés, beszámoló napirendi pontban elhangzottakat, az kézfelemeléssel szavazzon. 
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Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

12/2020. (X.01.) határozat  

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló  

beszámolóját elfogadja. 

 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Tanács döntéséről az 

intézményvezetőt értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3.) 2020/2021 nevelési év, Munkaterv véleményezése 

Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Kéri az óvodavezetőt hogy ismertesse, bár az előző 

napirendben kicsit már beszélt erről is. 

 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Valóban, beszélt már erről egy kicsit. Idén a szülők nem 

jöhetnek be a mikulás ünnepségre. Elég nyílt az óvoda, korábban bejöhettek a szülők a 

mikulásra, karácsonyra, a farsangra bejöhettek a szülők megnézni a gyerekeket, de 

megbeszélték az első szülői értekezleten, hogy ez most nem lehetséges. A szülői értekezletet az 

udvaron tartották a távolságot megtartva, igyekeznek a bajt kivédeni. 

 

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

kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért az Óvoda 2020/2021. 

nevelési év Munkatervével, az kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  
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13/2020. (X.01.) határozat 

 

 Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az Óvoda 2020/2021. nevelési évi 

Munkatervét az előerjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Tanács döntéséről az 

intézményvezetőt értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

4.) Hozzájáruló nyilatkozat a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által a Magyar 

Falu Program keretében az „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” című pályázat 

benyújtásához      
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a társulás tudomásul 

veszi és támogatja azt, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata ezt a pályázatot benyújtsa 

és az abban foglaltakat megvalósítsa. A napirendben foglaltakat szavazásra bocsátja, aki 

egyetért azzal, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által a Magyar Falu Program 

keretében az „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” című pályázat benyújtásra kerüljön,     

az kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

14/2020. (X.01.) határozat 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás, mint a Révfülöpi Óvoda 

fenntartója hozzájárulását adja a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai 

sportterem, tornaszoba fejlesztése – 2020 című, MFP-OTF/2020 kódszámú pályázat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata általi benyújtásához, megvalósításához.  

Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza társulás elnöke: Információs jelleggel elmondja, hogy tavasszal haladéktalanul 

gázkazánt kellett cserélni és akkor nem kaptak rá garanciát illetve azzal a feltétellel tudták 

megkapni, hogy vagy egy hőcserélőt beépítenek a rozsdás radiátor és a kazán közé, vagy pedig 

kicserélteti a radiátorokat. Úgy gondolja, hogy amikor óvodai szünet lesz, az óvodavezetővel 

és a Csépcsővel egyeztetve, kicserélik a radiátorokat legalább ekkora hőteljesítményű 

esztétikus, termo szelepes radiátorokra. Ez az óvoda biztonságos működése érdekében is 

szükséges. 

 

Vella Zsolt társulás alelnöke: Szerinte október 26-tól lesz a szünet. 
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Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Óvodai szünet csak akkor lesz, ha a szülők nem kérnek 

óvodai ellátást.  Az iskolában kötelező, az óvodában nem kötelező a szünet. Csak akkor van 

szünet, ha senki nem kér. A radiátorok cseréje idejére meg tudják oldani azt, hogy az 

zavartalanul, történjen. 

 

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

tanács ülését 14:20 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

Kondor Géza        Lenner István 

társulás elnöke       társulás tagja 


