KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRULÁSI TANÁCSA
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.
Szám: Krs/1855-3/2022.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó
Társulása 2022. május 31-én 10:00 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
Kovács Lívia
Velláné Kondor Katalin

címzetes főjegyző
pénzügyi ügyintéző
óvodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 2
fővel jelen van, így az határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok
elfogadását. 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
11/2022. (V. 31.) HATÁROZATA
A 2022. május 31-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2022. május 31-i ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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1.) A 2021. évi költségvetés végrehajtásának helyzetéről szóló
tájékoztató
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
2.) A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés ellátása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke

1.) A 2021. évi költségvetés végrehajtásának helyzetéről szóló tájékoztató
Horváth Dezső, elnök: Az anyagot mindenki megkapta, az anyag készítői jelen vannak.
Kérdezi, hogy van-e kiegészíteni valójuk?
Kovács Lívia, pénzügyi ügyintéző: Nincs kiegészíteni valója.
Horváth Dezső, elnök: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy, aki az előterjesztés
szerinti 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
12/2022. (V. 31.) HATÁROZATA
A 2021. évi zárszámadásról
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján dönt a 2021. évi
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról:
I. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési bevétel teljesítésének főösszegét 18 401 782,Ft – ban, költségvetési kiadás főösszegének teljesítését 18 399 288,- Ft – ban állapítja meg.
II. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a
a) személyi jellegű kiadások teljesítését
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését
c) dologi jellegű kiadások teljesítését
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését
e) általános tartalék
f) felújítási kiadások teljesítését
g) intézményi beruházások teljesítését
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését
i) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését
állapítja meg.

0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
67 509 Ft-ban,
18 331 779 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
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III. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén belül a
a) működési bevételek teljesítését
b) önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését
c) önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését
d) támogatásértékű működési célú bevételek
működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését
e)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését
f) egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele teljesítését
h)függő bevételek teljesítését
állapítja meg.

3 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
18 390 268 Ft-ban,
0 Ft-ban,
0 Ft-ban,
11 511 Ft-ban,
0 Ft-ban,

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevétel
teljesítésének főösszegét 20 074 437,- forintban, a kiadás teljesítésének főösszegét
18 561 584,- forintban állapítja meg.
VI. 2021. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül az Óvodára vonatkozóan a
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg
a) személyi juttatások teljesítését
12 276 376 Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését
1 721 587 Ft-ban,
c) dologi kiadások teljesítését
4 563 621 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. A 2021. 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
50 000 Ft-ban,
c) közhatalmi bevételek teljesítését
0 Ft-ban,
d) működési bevételek teljesítését
244 587 Ft-ban,
e) felhalmozási bevételek teljesítését
0 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás teljesítését 18 331 779 Ft-ban,
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1 448 030 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;
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d) a vagyonkimutatást a 4. melléklet;
e) a maradvány kimutatást a 5. melléklet;
f) az eredmény kimutatást a 6. melléklet
tartalmazza.
X. Az Óvoda tekintetében
a) a kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 7. melléklet;
b) a bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 8. melléklet;
c) a bevételek jogcímcsoportonkénti megoszlását a 9. melléklet;
d) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről a 11. melléklet;
e) vagyonkimutatást a 12. melléklet;
f) a maradvány kimutatást a 13. melléklet;
g) az eredmény kimutatást a 14. melléklet;
h) a tárgyi eszközök kimutatását a 15. melléklet
tartalmazza.
Horváth Dezső, elnök: Ennek megfelelően javasolja a zárszámadáshoz 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
13/2022. (V. 31.) HATÁROZATA
Tájékoztatási kötelezettségről
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 2021. évi zárszámadáshoz kapcsolódó, a zárszámadásról szóló törvény
szerinti tájékoztatást elfogadja.

2.) A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés ellátása
Horváth Dezső, elnök: Kérdezi, hogy kinek van az anyaggal kapcsolatban kérdése,
hozzáfűzni valója?
dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Tudomása szerint a Káli-Gast Kft. ajánlatában 2022.
augusztus 1-től 2023. február 28. napjáig tudta vállalni ezen az áron a szolgáltatást. Ez alapján
a határozatban is javasolja ezt az időpontot megjelölni.
Horváth Dezső, elnök: Javasolja ezen kiegészítéssel elfogadásra a határozati javaslatot. Kéri,
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

4

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
14/2022. (V. 31.) HATÁROZATA
Az óvodai étkeztetés ellátásáról
A Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Óvoda gyermekétkeztetésének ellátására a Káli-Gast Kft. (
székhely: 8254 Kővágóörs, Jókai u. 48. ; adószám: 23346664-2-20 ; képviseli: Csepeli
Veronika,) által benyújtott ajánlatot elfogadja, a Káli-Gast Kft-vel az előterjesztés szerinti
Vállalkozói Szerződést jóváhagyja.
A Társulási Tanács felhatalmazza az Óvodavezetőt, hogy a gyermekétkeztetés ellátására a
Vállalkozói Szerződést a Káli-Gast Kft-vel 2022. augusztus 1. – 2023. február 28-ig terjedő
időszakra megkösse.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Felelős: Horváth Dezső Társulás Tanács Elnöke
Határidő: 2022. július 31.

Horváth Dezső, polgármester: Szeretne információt kérni a vezető óvónőtől, hogy alakultak
a beíratások, hiszen az idén veszélybe került a létszám kapcsán az óvoda. Voltak ígérvények,
voltak elképzelések, ebből mik valósultak meg?
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Nagyon pozitívan tud nyilatkozni, mivel az elmúlt
időszakban 2 gyermeket beírattak az óvodába, holnap érkezik a 3. gyermek szülője
Badacsonytomajról beíratni a gyermekét és még függőben vannak az ikrek, de 99%
támogatottsággal vannak, hogy jönni fognak. Így a létszám már a 8 főt meghaladja.
Ha a beíratást nézik, akkor 6 főnél tartanak, holnap lesz a 7. fő, de az egyik szülőpárosnál az
édesanya 7 hónapos terhes, de ők januártól mindenféleképpen 2 gyermeket szeretnének hozni,
amiről már Jegyző asszonnyal és Polgármester úrral is beszéltek. Ők a szállításra szeretnének
majd igényt tartani, de csak a hazaszállításra.
Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Akkor mégsem most, hanem csak januárban jönnének?
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Ők már szerették volna most hozni, de mivel az
édesanya várandós, ott van az óvodás nagyobbik kislány és a kisebbik, aki bölcsődés, de
mindenképpen ide szeretnék őket áthozni. Mindenképpen elszántak és elkötelezettek.
Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Akkor azt a kislányt hogyan viszik addig Tapolcára
óvodába, ha már ide van beíratva?
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Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Ez az intézmények között úgy van, hogy onnan ki
kell jelenteni, itt megkapják az értesítőt, és akkor fogja tudni felvenni, de már előjegyzésbe
van a 2022/2023-as nevelési évre.
Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Akkor ez normatíva szempontjából hogy van, ha csak
januárban jön?
Kovács Lívia, pénzügyi ügyintéző: Ha be van íratva, akkor a statisztikai létszámba benne
van, és itt ez számít.
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Nagyon bízik a közös összefogás erejében, hogy ezt
a nagyon szűk időszakok átvészeljék, mert a születések alakulása már a jövő évtől sokkal
emelkedőbb létszámot mutat, mint ez a kritikus időszak most.
Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Ha még a két ikergyermeket is idehozzák, akkor az
már jó.
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Igen, ha most nem is jön a Réka, akkor is 8 fő
megvan az ikrekkel. Januártól 9 fő és jön a bölcsis kislány is. Most potenciálisan beíratva
nincs 8 fő, de előreláthatólag meglesz. Mindent megtesznek ennek érdekében.
Horváth Dezső, polgármester: Köszöni szépen, örül a pozitív híreknek. Nem szeretné az
óvodát felszámolni, bezárni, ha egy mód van rá. Arra kér mindenkit, hogy ebbe az irányba
ténykedjen. A Pianínót akkor átviszik az óvodába és akkor lesz még egy angol nyelvoktatás
is.
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Ami még felmerült, tekintettel arra, hogy most 4 fő a
munkatársi közösségük, az óvodapedagógus kolléganő szándékozik Zánkára átmenni és az
egyik dajka pedig a munkáját az óvodában befejezné, más tevékenységet szeretne folytatni.
Jelen állapot szerint ennél a létszámnál most megoldható, de rajta vannak, hogy a dajka mellé
egy 4 órás kisegítő kellene. Már keresgélnek, próbálkoznak és talán sikerül egy olyan
potenciális személyt találni itt a településen, aki ezt el tudná vállalni.
Kardosné Csaba Gyöngyi, tag: Óvodapedagógust is kell keresni?
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Tekintettel arra, hogy ez egy hiányszakma, de van
egy nyugdíjas ismerős pedagógus, szeretné őt felkeresni, hogy vállalná-e megbízási
szerződéssel a munkát itt náluk.
Kardosné Csaba Gyöngyi, tag: Igen, mert akkor felmerül megint a szabadság kérdése.
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Igen, de megpróbál rugalmasan alkalmazkodni.
Elkötelezettje az intézménynek.
Kérdése lenne, hogy tájékoztatásul a kollégáknak mondhatja, hogy jelen állás szerint az óvoda
szeptembertől működni fog?
Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Igen, és valamilyen formában a szülőknek is jó lenne
jelezni. Most megkongatták a vészharangot, ezért tájékoztatni kellene őket, esetleg egy levél a
számukra? Mit gondol erről az óvodavezető?
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Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Akár tájékoztató formájában is szívesen tájékoztatja
a szülőket.
Horváth Dezső, polgármester: Igen, ne legyenek bizonytalanságba a szülők.
Velláné Kondor Katalin, óvodavezető: Igen, így van. Nagyon pozitív volt neki, amikor az
Istvándiék bementek az óvodába és azt mondták, hogy igen, ilyen óvodát kerestek. Ez annyira
pozitív visszajelzés volt, akár a Margittaiék részéről is. Most itt a kardinális probléma a
létszám volt, de így talán sikerül ezt megoldani.
Mindannyian azon vannak és arra törekszenek, hogy szakmailag és mindenféle formában a
legtöbbet és a legjobbat kihozzák az óvodából.
Horváth Dezső, elnök: Kérdezi, hogy van-e még kérdés?
Kérdés nem hangzott el.
Horváth Dezső, elnök: Megköszöni a részvételt mindenki részéről és az ülést 10:20 órakor
bezárja.
Kmf.

Horváth Dezső
Társulási Tanács Elnöke

Kardosné Csaba Gyöngyi
Társulási Tanács Tagja
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