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KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRULÁSI TANÁCSA 

8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. 

 

Szám: Krs/782-7/2018. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó 

Társulása 2018. november 28-án 08:00 órakor megtartott társulási üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme (8254 Kővágóörs, 

Petőfi u. 2.) hivatali helyisége 

 

Jelen vannak:   

Horváth Dezső             elnök 

 Kardosné Csaba Gyöngyi tag 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva  jegyzőt helyettesítő aljegyző  

     Kirnbauer Viktorné  pénzügyi ügyintéző 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:   Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Horváth Dezső, elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 2 

fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását.  

Aki a napirendi pontot 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  

 

24/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA 

 

A 2018. november 28-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. november 28-i 

ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:  

 

1.)  A 2018. évi költségvetés módosítása 

         Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke 
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1.) A 2018. évi költségvetés módosítása 
 

Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi, hogy kinek van az 

anyaggal kapcsolatban kérdése, észrevétele? Az anyag készítője is jelen van, esetleg van-e 

hozzá kérdés?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

  

 

Horváth Dezső, elnök: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy javasolja a 2018. évi 

költségvetés módosításának elfogadását az előterjesztés szerint. 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  

 

25/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA  

 

A 2018. 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) 

bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2018. évi költségvetés 

módosításáról. 
 

I. A Társulási Tanács a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 19.850.004 forintban 

kiadási főösszegét 19.850.004 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  80.000 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                                              19.770.004 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  19.847.746 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 
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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  2.258 Ft 

 

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

 

V. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetés bevételi 

főösszegét 19.827.390 forintban, kiadási főösszegét 19.827.390 forintban állapítja meg.   

 

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 

állapítja meg. 

a) személyi juttatások  13.008.590 Ft  

b) munkaadókat terhelő járulékok  2.548.800 Ft 

c) dologi kiadások  4.270.000 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  0 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  19.827.390 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; 

d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások kimutatását a 7. melléklet 

tartalmazza. 
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Horváth Dezső, elnök: Több napirend nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 08:03 

órakor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

   

               Horváth Dezső                                                               Kardosné Csaba Gyöngyi                                

       Társulási Tanács Elnöke                                                          Társulási Tanács Tagja                                      


