
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2022.
október 6-án (csütörtök) 13:04 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
Fábián Gusztáv társulás tagja, Salföld község polgármestere 

Epres Róbert társulás tagja, Balatonrendes község polgármestere jelezte távolmaradását.

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző, Molnárné Vagányi Diána
pénzügyi ügyintéző, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető

Meghívott: Schöck Ferenc Istvánné Balatonrendes alpolgármestere

Jegyzőkönyvvezető: Szecsődi Barbara

Kondor Géza  társulás  elnöke: Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  társulási
tanács ülése határozatképes, mivel a négy társult önkormányzat polgármesteréből három jelen
van. Az ülést megnyitja. Balatonrendes alpolgármestere Schöck Ferenc Istvánné képviseli a
települést, szavazati joggal nem rendelkezik. Ismerteti a napirendi pontokat, kéri a napirend
elfogadását. 

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetért a napirenddel.

N a p i r e n d

1.) 2022.évi költségvetés módosítása, költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási 
kötelezettség előterjesztése 
Előterjesztő: Kondor Géza
Előkészítette: Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

2.) Köznevelési intézmények fűtésének előterjesztése
Előterjesztő: Kondor Géza elnök
Előkészítette: Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

3.)Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés, Beszámoló
 Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető
 Előkészítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető
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4.) 2021/2022 nevelési év, Munkaterv véleményezése
Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető
Előkészítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1.  2022.évi  költségvetés  módosítása,  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási  
kötelezettség előterjesztése
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza társulás elnöke:  Első napirendi pontként a költségvetést  tárgyalják,  átadná
szót Diának, az előterjesztés készítőjének, néhány szóban ismertesse a változtatásokat. 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Az óvoda költségvetésében annyi változatás
történt,  hogy több állami támogatáshoz jutottak.  Év elejéhez képest a gyermekek létszáma
növekedett. A bevétel oldalon ennyi változás történt, ezzel szemben a kiadás oldalán,- ami
többlet támogatás bevezetésre került- sajnos, a közműt meg kellett emelniük. Az első rész
számlák  befizetésre  kerültek,  amik  nem  a  teljes  emelt  összegek.  Erre  az  előirányzatra
bevezették  majdnem  egészében,  elviekben  fedezni  is  fogja  ezt  a  fajta  kiadást.  Ez  csak
Révfülöpöt érinti a konyhán egy 4 órás dolgozó foglalkoztatása, ugyanis nyugdíjba megy az
egyik  dolgozó  januárban,  ennek  a  plusz  költségei  kerültek  betervezésre.  Az
intézményfinanszírozási  költségek  településenként  minimálisan  csökkentek,  Ábrahámhegy
1.514.122 Ft; Balatonrendes 1.872.730 Ft; Révfülöp 9.762.105 Ft. 

Kondor Géza társulás elnöke: Tehát akkor nem több, mint a múltkori költségvetésnél? 

Molnárné Vagányi Diána: Nem, nem növekedett.

Vella  Zsolt  társulás  alelnöke:  Révfülöpre  jár  olyan  gyermek,  aki  a  társuláson  kívülről
érkezik? 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Igen, 2 fő van Kővágóörsről. 

Molnárné  Vagányi  Diána  pénzügyi  ügyintéző:  Őket  ugye  Révfülöphöz  számolják.  1
ábrahámhegyi; 5 balatonrendesi; 14 révfülöpi és 2 társuláson kívül. Így a létszám 22 gyermek.

Vella Zsolt társulás alelnöke: 1 fő már csak ábrahámhegyi? 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Igen, és 5 rendesi.  

Vella Zsolt társulás alelnöke: Jól elfogytak innen, mert úgy tudja, Tomajon 11 gyerek van
tőlük. 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző:  Az első 8 hónapban még 3 volt,  viszont
ketten megkezdték az iskolát. Egy fő után igénylik a bejárást.
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Kondor Géza társulás elnöke:  Van-e kérdésük a társulási  tagoknak? Amennyiben nincs,
kéri, kézfelemeléssel szavazzanak.

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

                                                 14/2022. (X.6.) HATÁROZATA      

A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetése
módosításáról

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 2022. évi költségvetés módosításáról.

I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetés bevételi főösszegét 53.813.809 forintban kiadási főösszegét 53.813.809 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                                                                                        53.613.809
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 53.745.944 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 67.865 Ft

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
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V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  80.185.543 forintban,  kiadási  főösszegét  80.185.543 forintban állapítja
meg.  

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások 43.284.180 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 5.801.700 Ft
c) dologi kiadások 31.074.663 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 25.000 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 25.565.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 54.620.543 Ft

VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 10 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 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 2022.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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Kondor  Géza  társulás  elnöke: Aki  a  tájékoztatási  kötelezettséggel  egyetért,  kéri,
kézfelemeléssel szavazzanak. 

 Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

                                                  15/2022. (X.6.) HATÁROZATA    

 Tájékoztatási kötelezettségről 

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2022.  évi
költségvetés  módosításához  kapcsolódó,  az  államháztartásról  szóló  törvény  szerinti
tájékoztatást elfogadja. 

2.Köznevelési intézmények fűtésének előterjesztése
Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács elnöke (írásbeli előterjesztés) 

Kondor Géza társulás elnöke: Diáék tőmondatokban leírták az előterjesztésben miről is van
szó. Néhány gondolattal kiegészítené még. Gyakorlatilag augusztus 1-jétől a dupláját fizetik
az  energiaáraknak.  Január  1-jétől  ugyan nem hivatalos  információk  alapján,  de  nagyjából
1100 Ft-os áron kaphatják. Senki nem tudja ezt biztosra. Az óvodán csökkenteni nincs mit.
Most  fejeződött  be  a  6,5  milliós  MFP  felújítás  fűtés  korszerűsítést  illetően,  új  kazán  és
radiátorok  lettek  beszerelve.  A 20  fokot  garantálniuk  kell.  Amit  kikalkuláltak,  az  óvodát
illetően, eddig 414 ezer Ft volt, január 1-jétől várhatóan 2.843.500 Ft lesz. Nincs mit tenniük,
az  óvodát  fűteniük  kell.  Jegyző  asszony  az  ülés  előtt  elküldött  egy  kormány  határozatot
tájékoztatásul, ami mentőövet jelent az önkormányzatoknak. 

Kondor Géza Társulási Tanács elnöke felolvassa a Kormány 1473/2022. (X. 5.) Korm. 
határozata az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről.

Kondor Géza társulás elnöke: Szakértőt vett igénybe az önkormányzati épületek energetikai
felméréséhez. Két épületük van, ami nagy fogyasztással bír, a hivatal és az IKSZT épülete.
Megoldásra az úr azt javasolta, miszerint a hőszivattyús rendszer kiépítését kezdeményezzék.
Az  előírt  18  fokot  átlagban  garantálná,  de  nem  szeretné,  ha  az  itt  dolgozók  fáznának.
Szeretné, ha a társulás tagjai javaslatokkal élnének. Az óvodában alternatív fűtési rendszer
nincs, különösebb megtakarítási lehetőséget nem lát, azon kívül, hogy megterveztetik oda is a
hőszivattyús rendszert. 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az óvodában van 7
helyiség. Ami használaton kívüli  volt,  ott is lezárták a radiátorokat,  és ahol nem indokolt,
továbbra  sem  tervezik  fűteni.  Két  csoport  szobában  igyekszenek  a  hőfokot  melegebben
tartani.
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Schöck Ferenc Istvánné Balatonrendes alpolgármestere:  Az óvodai tornaszoba jelenleg
használaton kívül van? 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Nem lesz fűtve. Amikor jó idő van, akkor használták
eddig is. 

Kondor  Géza  polgármester:  Az  energia  felhasználás  csökkentése  megtörtént  már  a
hivatalban is. Ha itt a végére érnek, akkor az óvodába is mennek. 

Vella Zsolt társulás alelnöke:  Globálisan, ha gondolkodnak, eddig is megtettek mindent a
működésért, ezek után is megfognak. Ők még a szerencsésebb önkormányzatokat erősítik, de
ahol nincs ilyen erős költségvetés? 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  Elvileg ott kerül sor állami segítségre, ez a kormány
határozat is erről szól, ami az előbb ismertetésre került. 

Fábián Gusztáv társulás tagja: Ebbe az épületbe gondolkodik a hőszivattyús berendezésen?

Kondor Géza társulás elnöke: Igen, ebbe. Nincs más megoldásuk.

Fábián Gusztáv társulás tagja: Körbe kellene ásni ahhoz a hátsó parkot.

Kondor Géza társulás  elnöke:  Parkoló  mögött,  a  füves  rész  tökéletes  a  külső  egységek
tárolására, a bentiek pedig alul az irattárnál kapna helyet. 

Vella Zsolt társulás alelnöke: Az lenne a legjobb megoldás, ha véget érne a hadakozás, és az
energiaár drágulás megállna. 

Kondor Géza társulás elnöke:  Az óvoda költsége nem magas,  intézményvezető asszony
elmondta, ahol tudnak, ott spórolnak. Korszerű fűtés és szigetelés most kezd megtérülni. Kéri
a társulás tagjait, kézfelemeléssel fogadják el, a tájékoztatást.

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

                                                  16/2022. (X.6.) HATÁROZATA  
  

 Köznevelési intézmény fűtéséről

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa tudomásul vette
az Óvoda fűtésével kapcsolatos előterjesztést, és elfogadja az intézmény vonatkozásában tett
és tervezett energetikai intézkedéseket. 

3.Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés, Beszámoló
Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető
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Kondor Géza társulás elnöke: Átadná a szót intézményvezető asszonynak.

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető:  Köszöni szépen a szót. Úgy gondolja, ennél jobban
nem tudná kiegészíteni magát,  mint ami a beszámolóban van. Részletesen taglalta az éves
feladatokat.  Májusban  volt  egy  tanfelügyeleti  ellenőrzésük,  szeretné  megköszönni
polgármester  úrnak  még  egyszer  a  segítségét.  Lesz  még  egy  idén,  decemberben  egy
intézményi tanfelügyelet érkezik. Említette nekik, hogy feleslegesnek tartja a látogatásukat,
tekintve,  hogy  nyugdíjba  készül,  és  saját  magára  írnia  kell  egy  fejlődési  tervet  és  az
intézményről is. Nem igazán szeretné ezt már. Mindig van valami új, az állatok világnapján
több állattal találkoztak a gyerekek. Idén eldöntötték, hogy a csoport pénzből, támogatnak egy
állatmenhelyet. Igyekszenek a lehetőségeiket kihasználni.  Megköszönnek minden segítséget!
Nem szenvednek hiányt a gyermekek. 

Kondor Géza társulás  elnöke:  Köszöni  szépen Ibolyának a beszámolót.  A körülmények
nehezedtek meg, látja  ő is,  hogy erejükön felül  teljesítenek.  Van-e valakinek észrevétele?
Amennyiben nincs, kéri, fogadják el a beszámolót.

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

                                                  17/2022. (X.6.) HATÁROZATA  

A 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóról

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  2021/2022.  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

4.2  021/2022 nevelési év, Munkaterv véleményezése  
Előterjesztő: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető

Kondor Géza társulás elnöke:  Munkatervhez kíván-e kiegészítést  tenni? Eltér-e az előző
beszámolótól?

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető:  Köszöni,  szépen nem kívánja  kiegészíteni.  Ami új
lehetőségük adódik, azzal élnek. Kihasználják a lehetőségeket. Van olyan rendezvényük, amit
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zárttá tettek. Spórolás szempontjából visszatérnek arra, hogy minden gyermek hoz magának
egy kis kéztörlőt, és azt hétvégén haza viszik magukkal. 

Kondor Géza társulás elnöke: Köszöni szépen a társulás nevében is. 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Amit sikerül megspórolniuk azt a gyerekekre tervezik
költeni,  itt  gondol  például  játékokra,  programokra.  Szeretné  jelezni,  hogy  az  idei  idősek
napján, az óvoda nem készül műsorral sajnos. Márton napon tervezik a részvételt.

Kondor  Géza  társulás  elnöke:  Aki  elfogadja  az  óvoda  munkatervét,  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  3  igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

                                                  18/2022. (X.6.) HATÁROZATA  
A 2022/2023. nevelési év munkatervéről

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 2022/2023. 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

Kondor  Géza  társulás  elnöke: A  napirendek  végére  értek.  Megköszöni  a  részvételt,  a
társulási tanács ülését 13:34 órakor berekeszti.

K.m.f.

Kondor Géza Fábián Gusztáv
társulás elnöke társulás tagja
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