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K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRULÁSI TANÁCSA 

8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.  

Szám: 578/2016/K.   

JEGYZ KÖNYV 

  

Készült: K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó 
Társulása 2016. február 5-én 10:00 órakor megtartott társulási ülésér l.  

Az ülés helye: K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.) 

 

Jelen vannak:   
Horváth Dezs

 

elnök  
Pék László   tag  

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyz

 

megbízásából: 
Tóthné Titz Éva aljegyz

  

Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéz

 

Velláné Kondor Katalin   óvodavezet       

A jegyz könyvet készítette:   Nagy Eszter jegyz könyvvezet

   

Horváth Dezs , 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 K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 
Intézményfenntartó Tárulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:   

K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK   

1/2016. (II. 05.) HATÁROZATA  

A 2016. február 5-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról  

K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2016. február 5-i ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:   
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1.) K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 
Intézményfenntartó Társulás és a K vágóörsi Napköziotthonos 
Óvoda 2016. évi költségvetési terve  
El terjeszt : Horváth Dezs Társulási Tanács Elnöke 

 
2.) A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

El terjeszt :  Horváth Dezs Társulási Tanács Elnöke 

 

3.) K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda általános felvételi 
id pontjának, nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva 
tartásának, nyári zárva tartás id pontjának meghatározása, felvételi 
körzet megállapítása  
El terjeszt : Horváth Dezs Társulási Tanács Elnöke 

 

4.) A K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés 
ellátására Szolgáltató kiválasztása, szerz dés megkötésének 
jóváhagyása 
El terjeszt : Horváth Dezs Társulási Tanács Elnöke 

 

5.) A K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési 
díjának meghatározása, rendeletének jóváhagyása  
El terjeszt : Horváth Dezs Társulási Tanács Elnöke 

 

6.) Vegyes ügyek      

1.) K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó 
Társulás és a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetési terve  

Horváth Dezs , elnök: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi az anyag készít jét, illetve 
az óvodavezet t, hogy van-e kiegészíteni valójuk az anyaggal kapcsolatban?   

Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz :  nincs kiegészíteni valója.  

Velláné Kondor Katalin, óvodavezet :  nincs kiegészíteni valója.  

Horváth Dezs , elnök: Amennyiben nincs kiegészítés, hozzászólás, a maga részér l 
elfogadásra javasolja a költségvetést. Aki a költségvetés elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.   

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

K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK   

2/2016. (II. 05.) HATÁROZATA   
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A 2016. évi költségvetésr l  

K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2016. évi költségvetés 
elfogadásáról. 

I. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés bevételi f összegét 15.797.000 forintban  
kiadási f összegét 15.797.000 forintban  állapítja meg.  

II. A kiadási f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a Társulási Tanács a következ kben 
állapítja meg. 
a) személyi jelleg kiadások  0 Ft  
b) munkaadókat terhel járulékok  0 Ft 
c) dologi jelleg kiadások  80.000 Ft 
d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások  14.751.000 Ft 
e) általános tartalék  0 Ft 
f) felújítási kiadások  0 Ft 
g )intézményi beruházások  0 Ft 
h) egyéb felhalmozási célú kiadás  0 Ft  

III. A bevételi f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a Társulási Tanács a következ kben 
állapítja meg. 
a) intézményi m ködési bevételek  0 Ft 
b) önkormányzat sajátos bevételei  0 Ft 
c) önkormányzat költségvetési támogatása  0 Ft 
d) támogatásérték m ködési célú bevételek  
m ködési célú pénzeszköz átvétel  14.853.000 Ft 
e) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  0 Ft 
f) egyéb felhalmozási célú bevétel  0 Ft  

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 f ben állapítja meg.  

V. K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 
kizárólag kötelez feladatokat lát el.   

VI. A Társulási Tanács a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetés bevételi 
f összegét 15.717.000 forintban,  kiadási f összegét 15.717.000 forintban  állapítja meg.  

VII. A kiadási f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a K vágóörsi Napköziotthonos 
Óvodára vonatkozóan a Társulási Tanács a következ kben állapítja meg. 
a) személyi jelleg kiadások  9.944.000 Ft  
b) munkaadókat terhel járulékok  2.640.000 Ft 
c) dologi jelleg kiadások  3.133.000 Ft 
d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások  0 Ft 
e) általános tartalék  0 Ft 
f) felújítási kiadások  0 Ft 
g )intézményi beruházások  0 Ft 
h) egyéb felhalmozási célú kiadás  0 Ft  
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VIII. A bevételi f összegen belül a kiemelt el irányzatokat a K vágóörsi Napköziotthonos 
Óvodára vonatkozóan a Társulási Tanács a következ kben állapítja meg. 
a) intézményi m ködési bevételek  0 Ft 
b) önkormányzat sajátos bevételei  0 Ft 
c) önkormányzat költségvetési támogatása  0 Ft 
d) támogatásérték m ködési célú bevételek  
m ködési célú pénzeszköz átvétel  15.717.000 Ft 
e) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  0 Ft 
f) egyéb felhalmozási célú bevétel  0 Ft  

IX. A Társulási Tanács a K vágóörsi Óvoda költségvetési létszámkeretét 4 f ben állapítja 
meg, mely 4 f közalkalmazottat tartalmaz.  

X. A K vágóörsi Óvoda kizárólag kötelez feladatokat lát el.   

XI. (1)  A Társulás tekintetében 
a) a megállapított kiadási és bevételi f összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. 
melléklet; 
b) a megállapított bevételi f összeget kiemelt el irányzatonként a 2. melléklet; 
c) a megállapított kiadási f összeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet; 
tartalmazza. 
(2) Az óvoda tekintetében  
a) a kiadások részletezését kiemelt el irányzatonként az 4. melléklet; 
b) a bevételek részletezését kiemelt el irányzatonként a5. melléklet; 
c) a bevételek jogcím-csoportonkénti bontását a 6. melléklet; 
d) a társult önkormányzatok által fizetend hozzájárulások kimutatását a 7. melléklet 
tartalmazza.  

XII. A Társulási Tanács 2016.évi költségvetésében tartalékot nem tervez.  

XIII. A hitelm veletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.  

XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 
el irányzatainak módosítása.    

Tóthné Titz Éva, aljegyz : És akkor ezen a napirendi ponton belül van még a saját bevételek 
és az adósságot keletkeztet ügyleteknek a megállapítása, az egy külön határozat, de ez végig 
nullás, mert a Társulásnak nincs olyan bevétele, ami saját bevétel lenne, és nem terveznek 
hitelt felvenni.  

Horváth Dezs , elnök: Aki az el terjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, 
kézfeltartással szavazzon.  

Megállapítja, hogy K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:    
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K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK   

3/2016. (II. 05.) HATÁROZATA   

A saját bevételek és az adósságot keletkeztet ügyletekb l ered fizetési kötelezettség összege 
meghatározásáról  

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az 
önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyleteib l 
ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét az 
alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

Saját bevételek összege: 
                                                              2016.  0 
                                                              2017.  0 
                                                              2018.  0 
                                                              2019.  0  

Adósságot keletkeztet ügyletekb l ered fizetési kötelezettségek:  
                                                              2016.  0 
                                                              2017.  0 
                                                              2018.  0 
                                                              2019.  0    

2.) A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása  

Horváth Dezs , elnök: Az anyagot szintén mindenki megkapta. Ez egy törvényi 
megfeleltetésen alapuló dolog, vélhet en nem fognak akkora összeggel fejleszteni, hogy 
közbeszereztetni kellene. Elfogadásra javasolja az anyagot.  
Kérdése, hozzászólása van valakinek?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

Horváth Dezs , elnök: kéri, aki az el terjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, 
kézfeltartással jelezze.   

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

K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK   

4/2016. (II. 05.) HATÁROZATA    
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A 2016. évi közbeszerzési tervr l  

K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás a 
közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Társulás, mint ajánlatkér 
által 2016. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel 
jóváhagyja. 
Megbízza az Elnököt, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 
beruházásokat kísérje figyelemmel.  

Felel s: Horváth Dezs elnök 
Határid : folyamatos  

    

3.) K vág örsi Napköziotthonos Óvoda általános felvételi id pontjának, nevelési 
évben indítható csoportok számának, nyitva tartásának és a nyári zárva tartás 
id pontjának, felvételi körzet megállapítása, továbbképzési terv jóváhagyása  

Horváth Dezs , elnök: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdése, hozzászólása van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek?   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Horváth Dezs , polgármester: Javasolja az anyag elfogadását. Aki a határozati javaslatot el 
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.  

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

K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK   

5/2016. (II. 05.) HATÁROZATA   

K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda   

1. általános felvételi id pontját az óvodavezet javaslatának a figyelembe vételével az 
alábbiakban határozza meg: 

2016. április 25.      10.00 -16.00 óráig 
2016. április 26.      10.00 -16.00 óráig 

Melynek helye: K vágóörs Napköziotthonos Óvoda,  K vágóörs, Jókai u. 54.   

2. az  indítható óvodai csoportok számát a 2016/2017. nevelési évre: 1 vegyes csoportban 
határozza meg.  

3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétf t l 

 

péntekig 7.00 

 

16.00-óráig   
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4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-t l augusztus 31-ig tart, mely 
id szakból a nyári zárva tartást 2016. augusztus 1-t l  2016. augusztus 26-ig tartó id szakban 
határozza meg.  

5. Az óvoda nyári zárva tartás idejére igény esetén a gyermekek elhelyezését 

 
az 

intézmények között létrejött külön megállapodás alapján 

 
a Köveskáli Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda által biztosítja.   

6. a Társulási tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján K vágóörs 
település, Kékkút település közigazgatási területeire határozza meg.  

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésr l az érintetteket értesítse.  
A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezet t, hogy a közzétételr l gondoskodjon.  

Felel s: Horváth Dezs Társulási Tanács Elnöke 
Határid : azonnal 

   

4.)  A K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés ellátására 
Szolgáltató kiválasztása, szerz dés megkötésének jóváhagyása  

Horváth Dezs , elnök: Az anyagot mindenki megkapta. A maga részér l nem hallott 
reklamációt az óvoda és a szül k részér l. Kérdezi az el terjeszt t, hogy van-e valami 
kiegészíteni valója az anyaggal kapcsolatban?  

Tóthné Titz Éva, aljegyz : ha a Szolgáltatót a Társulás kiválasztja, akkor mint új 
Szolgáltatóval új szerz dést kötnek.   

Horváth Dezs , elnök: a kiegészítés figyelembevételével javasolja elfogadni a határozatot.  

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

K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK   

6/2016. (II. 05.) HATÁROZATA   

A gyermekétkeztetés ellátására Szolgáltató kiválasztásáról   

A K vágóörs és Kékkút Községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanács a K vágóörsi Óvoda gyermekétkeztetésének ellátására a Káli-Gast Kft. 
(székhely: 8254 K vágóörs, Jókai u. 48. ; adószám: 23346664-2-20 ; képviseli: Csepeli 
Veronika,) által benyújtott ajánlatot elfogadja, a Káli-Gast Kft-vel az el terjesztés szerinti 
Vállalkozói Szerz dést jóváhagyja. 
A Társulási Tanács felhatalmazza az Óvodavezet t, hogy a gyermekétkeztetés ellátására a 
Vállalkozói Szerz dést a Káli-Gast Kft-vel 2016. április 1. 

 

2020. március 31. hatállyal 
megkösse. 
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A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésr l értesítse.  

Felel s: Horváth Dezs Társulás Tanács Elnöke 
Határid : 2016. március 1. 

   

5.)  A K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 
rendeletének jóváhagyása  

Horváth Dezs , elnök: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi az anyag készít jét, hogy 
van-e kiegészíteni valója:  

Tóthné Titz Éva, aljegyz : az el z napirendnél elfogadott Szolgáltató árajánlatában az 
el z évekhez képest kis emelkedés látható, és ezzel került elkészítésre a térítési díjról szóló 
rendelettervezet, amit majd a két Testület is megtárgyal és K vágóörs rendeletébe fog 
beépülni.   

Horváth Dezs , elnök: Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek?   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Amennyiben nincs, úgy a kiegészítés figyelembevételével javasolja támogatni a 
rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

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

K VÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK   

7/2016. (II. 05.) HATÁROZATA   

A K vágóörs és Kékkút Községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a 
gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012. (III.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását támogatja.      

6.) Vegyes ügyek  

Horváth Dezs , elnök: a gyermeklétszámmal kapcsolatban vannak aggályai, ezért meg kell 
majd tenni a szükséges lépéseket, hogy fenn tudjuk tartani. A szül i aláírásokat be kell 
szerezni.   

Velláné Kondor Katalin, óvodavezet : természetesen intézkedni fog, ezt az anyagban is 
leírta. Ezt a létszámot tudják még tartani az idén is és jöv re is.  
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Horváth Dezs , elnök: Kérdezi, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek valamilyen 
észrevétele, közérdek bejelentése?  

Kérdés, bejelentés nem hangzott el.   

Horváth Dezs , elnök: megköszöni a részvételt mindenki részér l és az ülést 11:05 órakor 
bezárja.    

Kmf.    

   
               Horváth Dezs                                                                           Pék László                                
       Társulási Tanács Elnöke                                                          Társulási Tanács Tagja                                     


