
KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRULÁSI TANÁCSA

8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

Szám: Krs/3587-4/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó
Társulása 2021. december 2-án 9:00 órakor megtartott társulási üléséről.

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

Jelen vannak:  
Horváth Dezső             elnök
Kardosné Csaba Gyöngyi tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Kovács Lívia pénzügyi ügyintéző
Velláné Kondor Katalin óvodavezető 

A jegyzőkönyvet készítette:   Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási
Tanács 2 fővel jelen van, így az 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 

15/2021. (XII. 02.) HATÁROZATA

A 2021. december 2-ai ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2021. december 2-ai
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
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1.) Kővágóörsi  Napköziotthonos  Óvoda  2021.  évi  költségvetése
módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

2.) Kővágóörsi  Napköziotthonos  Óvoda  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

3.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Házirendjének módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

I. Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetése módosítása

Horváth Dezső,  elnök:  Az anyagot  megkapták.  Az anyag készítője  jelen van, kéri,  hogy
adjon egy rövid tájékoztatást. 

Kovács Lívia, pénzügyi ügyintéző: A költségvetésben a jogcím szerinti összegek változtak,
ezért  kellett  módosítani.  A  közüzemi  számlák  magasabbak,  mint  a  tervezett,  a  személyi
juttatások között a megbízási  díj sorban volt sok maradvány,  ezért onnan átcsoportosításra
került  a  dologi  kiadásokra.  Ez  indokolta  a  módosítást.  A főösszegek  nem változtak  és  a
finanszírozás sem. 

Horváth Dezső, elnök: Kérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés nem hangzott el.

Horváth  Dezső,  elnök:  Amennyiben  nincs,  az  óvoda  2021.  évi  költségvetésének
módosításáról szóló határozatot az előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel. Aki 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 

16/2021. (XII. 02.) HATÁROZATA 

A 2021. évi költségvetés módosításáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Tanácsa (a továbbiakban Társulási  Tanács)  a  2011. évi  CXCV. törvény 34.§ (6)

2



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

I. A  Társulási  Tanács  a  Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító
Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 18 401 779,- forintban
kiadási főösszegét 18 401 779,- 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 70.000 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                                             18 331 779 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 18 390 268 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 8 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek  11 511 Ft

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

V. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetés bevételi
főösszegét 20 079 809 forintban, kiadási főösszegét 20 079 809 forintban állapítja meg.  

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben
állapítja meg.
a) személyi juttatások 13 111 371 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 917 498 Ft
c) dologi kiadások 5 050 940 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
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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 300 000 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 19 779 809 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;

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.

Horváth  Dezső,  elnök:  Javasolja a  költségvetés  módosításhoz kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettség elfogadását. Aki ezzel egyetért, 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 

17/2021. (XII. 02.) HATÁROZATA 

A költségvetés módosításhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés módosításához kapcsolódó, az államháztartásról
szóló törvényben szabályozottak szerinti tájékoztatást elfogadja. 

4



II.  Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta, az anyag készítője itt van. Kérdezi
az óvodavezetőt, van-e szóbeli kiegészíteni valója? 

Velláné Kondor Katalin, óvodavezető:  A módosításra azért volt szükség, mert 2018. óta
nem  volt  nevelőtestület  az  óvodában.  Nevelőtestületet  kizárólag  a  közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott  óvodapedagógusok tölthetik  be és az alá- és fölérendeltségi
viszony hiányzott az előzőből, melynek módosítása most megtörtént.

dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: A  pénzügyi  ügyintéző  is  készített  egy  SZMSZ
módosítást, ha jól gondolja, amit most az Óvodavezető asszony elmondott, hogy az alá- és
fölérendeltségi  viszony,  a  szervezeti  ábra  is,  amit  a  Számvevőszék  hiányolt,  akkor  az  is
benne van és a Nevelőtestület is.

Kovács Lívia,  pénzügyi ügyintéző: A maga részéről  csak az előterjesztést  készítette,  az
SZMSZ módosítást az óvodavezető.

Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Igen, azokat a módosításokat tartalmazza, amit a
vizsgálat is feltárt.

Horváth Dezső, elnök: Köszöni szépen. Az elhangzottakkal együtt javasolja a Szervezeti és
Működési Szabályzat elfogadását. Aki ezzel egyetért, 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 

18/2021. (XII. 02.) HATÁROZATA 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda SZMSZ módosításáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Tanácsa  a  Kővágóörsi  Napköziotthonos  Óvoda  SZMSZ  módosítását  és  annak
egységes szerkezetét az elfogadást követő naptól kezdődő hatállyal jóváhagyja.

III.  Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Házirendjének módosítása

Horváth Dezső, elnök: Kérdezi az óvodavezetőt, van-e szóbeli kiegészíteni valója?

Velláné  Kondor  Katalin,  óvodavezető:  Személyi  és  jogszabályi  változások  tekintetében
szükséges  módosítani  a  Házirendet.  Nagyon  sok minden  benne  volt  az  SZMSZ-ben,  ami
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kikerült a Házirendből. Igyekezett egy kicsit átláthatóbbá tenni. Ez a kiegészítés a járványügyi
helyzettel és a megelőzéssel kapcsolatban történt.   

Horváth  Dezső,  elnök: Köszöni  a  kiegészítést.  Kérdezi,  hogy  van-e  kérdés  az  anyaggal
kapcsolatban?

Kérdés nem hangzott el.

Horváth  Dezső,  elnök: Elfogadásra  javasolja  a  Házirend  módosítását.  Kéri, aki  ezzel
egyetért, 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 

19/2021. (XII. 02.) HATÁROZATA 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Házirendjének módosításáról

Kővágóörs  és  Kékkút  községek  óvodai  nevelést  biztosító  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Házirendjének módosítását és annak
egységes szerkezetét jóváhagyja.

Horváth Dezső, elnök: A napirendek végére értek, kérdezi, hogy kinek van bármilyen jellegű
kérdés, bejelenteni valója?

Kérdés, bejelentés nem hangzott el.

Horváth  Dezső,  elnök:  Amennyiben  nincs,  megköszöni  a  megjelenést  és  az  ülést  9:08
órakor bezárja. 

Kmf.

  
               Horváth Dezső                                                                 Kardosné Csaba Gyöngyi
       Társulási Tanács Elnöke                                                            Társulási Tanács Tagja 
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