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Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) 
                         hivatali helyisége

Jelen vannak:  
Horváth Dezső elnök
Pék László tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea   jegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző
Velláné Kondor Katalin   óvodavezető 

A jegyzőkönyvet készítette:   Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső,  elnök: Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Társulási  Tanács
határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 
Aki a napirendi pontokat el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Tárulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

8/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA

A 2017. április 25-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2017.  április  25-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
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1.) Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

2.)  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

3.) Kővágóörsi  Napköziotthonos  Óvoda  Alapító  Okiratának  és  a
Társulási  Tanács  SzMSz  módosítása,  valamint  a  Társulási
Megállapodás véleményezése
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

1.) Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó
Társulás 2016. évi költségvetés módosítása

Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta. Kinek van kérdése, észrevétele? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Horváth Dezső, elnök: Amennyiben nincs, javasolja a költségvetés módosítás elfogadását.
Aki a költségvetés módosításáról szóló határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással
szavazzon.
 
Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  2  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

9/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA

Az Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Tárulás
Társulási  Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5)
bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2016. évi költségvetés
módosításáról.

I.  A  Társulási  Tanács  a  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Tárulás 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 17.028.500 forintban
kiadási főösszegét 17.028.500 forintban  állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg.
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a) személyi juttatások 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 0 Ft
c) dologi kiadások 98.500 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   16.930.000 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 17.020.497 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 3 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 8.000 Ft

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

V. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetés bevételi 
főösszegét 17.903.020 forintban, kiadási főösszegét 17.903.020 forintban állapítja meg.  

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg.
a) személyi juttatások 10.731.311 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 2.890.000 Ft
c) dologi kiadások 4.281.709 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 5.020 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
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h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 17.898.000 Ft

VIII. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b)  a  megállapított  bevételi  főösszeg  forrásonkénti  megbontását  előirányzatonként  a  2.
melléklet;
c) a megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 3. melléklet
tartalmazza.

IX. Az Óvoda tekintetében
a)  a megállapított kiadások előirányzat csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
b) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 5. melléklet;
c) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

2.) Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési beszámolója

Horváth Dezső, elnök:  Az anyagot szintén mindenki megkapta. Kérdése, hozzászólása van
valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Horváth  Dezső,  elnök: amennyiben  nincs,  kéri,  aki  a  költségvetési  beszámolót  az
előterjesztés szerint el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  2  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

10/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

Az Intézményfenntartó Társulás 2016. évi gazdálkodásáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási Tanácsa  a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján dönt a 2016. évi
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról: 

I.  A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési bevétel teljesítésének főösszegét 17.028.459
Ft – ban,költségvetési  kiadás főösszegének teljesítését 17.002.894 Ft – ban állapítja meg.

II. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén  belül a 
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a) személyi jellegű kiadások teljesítését        0 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését        0 Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadások teljesítését                                                       75. 838 Ft-ban,
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését                  16.927.056 Ft-ban,
e) általános tartalék                                                            0 Ft-ban,
f) felújítási kiadások teljesítését  0 Ft-ban,
g) intézményi beruházások teljesítését 0 Ft-ban,
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését                                     0 Ft-ban,
i) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését                                                 0 Ft-ban,
állapítja meg.

III.  A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén  belül a 

a)  működési bevételek teljesítését                      3 Ft-ban,
b) önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését 0 Ft-ban,
c) önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését 0 Ft-ban,
d) támogatásértékű működési célú bevételek 
működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését                           17.020.456 Ft-ban, 
e)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését 0 Ft-ban,
f) egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését 0 Ft-ban,
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele teljesítését               8.000 Ft-ban,
h)függő bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
állapítja meg.

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.

V. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetési  bevétel 
teljesítésének főösszegét 17.900.075 forintban, a   kiadás teljesítésének főösszegét 17.784.022
forintban  állapítja meg.

VI. 2016. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén  belül az Óvodára vonatkozóan a 
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) személyi juttatások teljesítését 10.714.506 Ft-ban,

b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését 2.886.590 Ft-ban,
c) dologi kiadások teljesítését 4.182.926 Ft-ban,
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítését 0 Ft-ban,
e) általános tartalék 0 Ft-ban,
f) felújítások teljesítését 0 Ft-ban,
g )beruházások teljesítését 0 Ft-ban,
h) egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban,
i)függő kiadások teljesítését 0 Ft-ban,

VII. 2016. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegén belül az Óvodára vonatkozóan a
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítését 0 Ft-ban,
b) működési célú bevételek államháztartáson kívülről teljesítését 0 Ft-ban,
c) közhatalmi bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
d) működési bevételek teljesítését                                   5.019 Ft-ban,
e) felhalmozási bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
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f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás teljesítését  17.895.056 Ft-ban,
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele      968.000  Ft-ban,

VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretét 4 főben állapítja meg, mely 4 
fő közalkalmazottat tartalmaz.

IX. (1)  A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b)  a  megállapított  bevételi  főösszeg  forrásonkénti  megbontását  előirányzatonként  a  2.
melléklet;
c)  a  megállapított  kiadási  főösszeg  forrásonkénti  megbontását  előirányzatonként  a  3.
melléklet;
d) a vagyonkimutatást a 4. melléklet;
e) a maradvány kimutatást a 5. melléklet;
f) az eredmény kimutatást a 6. melléklet;
g) a szakfeladatonkénti kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 7. melléklet 
tartalmazza.

X. A Társulási Tanács az Óvoda tekintetében 
a) a kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 8. melléklet;
b) a bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 9. melléklet;
c) a bevételek jogcímcsoportonkénti megoszlását a 10. melléklet;
d) a társult önkormányzatok által átadott támogatások elszámolását a 11. melléklet;
e) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről a 12. melléklet;
f) vagyonkimutatást a 13. melléklet;
g) a maradvány kimutatást a 14. melléklet;
h) az eredmény kimutatást a 15. melléklet;
i) a szakfeladatonkénti kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a16. melléklet
tartalmazza.

3.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának és a Társulási Tanács
SzMSz módosítása, valamint a Társulási Megállapodás véleményezése

Horváth Dezső, elnök: az anyagot mindenki megkapta, okait ismerik a módosításnak. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  egységes  Szervezeti  és
Működési Szabályzatban, valamint a Társulási Megállapodásban Kővágóörs Önkormányzata
címe és a Kossuth u. 1. címen szerepel, ezt is átvezetnénk az új címre.

Horváth Dezső, elnök:  egyetért  a kiegészítéssel.  Kéri,  hogy először döntsenek az Alapító
Okirat  módosításáról,  tehát  aki  egyetért  az  előterjesztés  szerinti  módosítással,  az
kézfeltartással jelezze. 

6



Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  2  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

11/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelését  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Alapító okirat módosítását és annak
egységes szerkezetét 2017. augusztus 1. napjától jóváhagyja.
A  Társulási  Tanács  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  részére  az  Alapító
Okiratot küldje meg, a bejegyzésről intézkedjen.

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: 2017. május 15.

Horváth  Dezső,  elnöke:   aki  a  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosításával  egyetért,  valamint  az  egységes  szerkezetben  a  Kővágóörsi  Önkormányzat
címének módosításával, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  2  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

12/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

Az Intézményfenntartó Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelését  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és annak
egységes szerkezetét 2017. augusztus 1. napjától jóváhagyja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és egységes szerkezete 2017. augusztus 1.
napjával válik hatályossá.
A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: 2017. május 15. 
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Horváth  Dezső,  elnök: aki  a  Társulási  Megállapodás  módosításával  és  annak  egységes
szerkezetének  véleményezésével  egyetért  az  elhangzott  kiegészítés  alapján,  kézfeltartással
jelezze.
Megállapítja,  hogy  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  2  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

13/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításának véleményezéséről

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelését  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási Tanácsa a Társulási megállapodás 2017. augusztus 1. hatályú módosítását és annak
egységes szerkezetét véleményezte és azt tudomásul veszi. 
A  Társulási  Tanács  felkéri  a  Társulás  Elnökét,  hogy  a  döntés  értelmében  szükséges
intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

Horváth  Dezső,  elnök: kérdezi,  hogy  a  napirendek  után  van-e  valakinek  közérdekű
bejelenteni valója?
Amennyiben  nincs,  megköszöni  a  részvételt  mindenki  részéről  és  az  ülést  09:06  órakor
bezárja.

Kmf.

  
               Horváth Dezső                                                                          Pék László
       Társulási Tanács Elnöke                                                          Társulási Tanács Tagja
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