KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA
5/2021. (V. 28.) HATÁROZATA

2020. évi költségvetés módosításáról
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási
Tanácsának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba
lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján az alábbiak
szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2020. évi költségvetés módosításáról.

I. A Társulási Tanács Elnöke a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2020. évi költségvetés
bevételi főösszegét 26.403.173.- forintban kiadási főösszegét 26.403.173.- forintban állapítja
meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács Elnöke az alábbiak
szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások
0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások
f) beruházások
g )felújítások
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
i) finanszírozási kiadások
26.303.173 Ft

0 Ft
100.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) önkormányzat működési támogatása
0 Ft
b) működési célú támogatások
26.367.911 Ft
c) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
d) közhatalmi bevételek
0 Ft
e) működési bevételek
1.000 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i) finanszírozási bevételek

0 Ft
0 Ft
34.262 Ft

IV. A Társulási Tanács Elnöke a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.
V. A Társulási Tanács Elnöke a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi
költségvetés bevételi főösszegét 29.295.874 forintban, kiadási főösszegét 29.295.874
forintban állapítja meg.
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az Társulási Tanács Elnöke az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások
17.560.582 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatása
e) egyéb működési célú kiadások
f) beruházások
g) felújítások
h) egyéb felhalmozási célú kiadások

3.089.977 Ft
8.414.408 Ft
0 Ft
0 Ft
230.907 Ft
0 Ft
0 Ft

VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács Elnöke az
alábbiak szerint 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
32.599 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Ft
i) finanszírozási bevételek
29.263.275 Ft
VIII. A Társulási Tanács Elnöke az Óvoda költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.
IX.. A Társulás tekintetében
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1.
melléklet;
b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a
2. melléklet
tartalmazza.

IX. Az Óvoda tekintetében
a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;
c) a kiadások részletezését az 5. melléklet
d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet
tartalmazza.

Köveskál, 2021. május 28.
Györffy Szabolcs Zoltán
elnök

