
KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA 
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA 

6/2021. (V. 28.) HATÁROZATA

a 2020. évi zárszámadásról

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
hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel  kihirdetett  veszélyhelyzetben az
államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § (3) bekezdése alapján az alábbiak
szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról.

I.  Az  Elnök  a  Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  2020.  évi  költségvetési  bevétel
teljesítésének  főösszegét  26.098.416  Ft-ban,  költségvetési  kiadás  főösszegének  teljesítését
26.081.939. Ft-ban állapítja meg.

II. Az Elnök a 2020. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén  belül  

a) a személyi jellegű kiadások teljesítését        0 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését        0 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások teljesítését                                                     82.809 Ft-ban,
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését                                 0  Ft-ban,
e) az általános tartalékot                                                            0 Ft-ban,
f) a felújítási kiadások teljesítését  0 Ft-ban,
g) az intézményi beruházások teljesítését 0 Ft-ban,
h) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését                                     0 Ft-ban,
i) az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését                                             0 Ft-ban,
j) a finanszírozási kiadások, irányítószervi pénzeszköz átadás         25.999.130.-Ft-ban,
állapítja meg.

III.  Az Elnök a 2020. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén  belül  

a)  a működési bevételek teljesítését                     24 Ft-ban,
b) az önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését 0 Ft-ban,
c) az önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését 0 Ft-ban,
d) a támogatásértékű működési célú bevételek, 
működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését                           26.064.130 Ft-ban, 
e) a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését 0 Ft-ban,
f) az egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését 0 Ft-ban,
g) a finanszírozási bevételek teljesítését               0 Ft-ban,
 ebből előző évi pénzmaradvány igénybevételét 34.262 Ft-ban
állapítja meg.



IV. Az Elnök a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg.

V. Az Elnök a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevétel
teljesítésének főösszegét 28.989.902 forintban, a kiadás teljesítésének főösszegét 25.614.536
forintban állapítja meg.

VI. 2020. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül az Óvodára vonatkozóan az
Elnök a következőkben állapítja meg:
a) a személyi juttatások teljesítését 15.954.227 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését 2.422.657 Ft-ban,
c) a dologi kiadások teljesítését 7.006.745 Ft-ban,
d) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítését 0 Ft-ban,
e) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
f) a felújítások teljesítését 0 Ft-ban,
g ) a beruházások teljesítését 230.907 Ft-ban,
h) az egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban,
i) a függő kiadások teljesítését 0 Ft-ban,

VII. 2020. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegén belül az Óvodára vonatkozóan
az Elnök a következőkben állapítja meg:
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítését 0 Ft-ban,
b) a működési célú kiadások államháztartáson kívülről teljesítését 0 Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
d) a működési bevételek teljesítését                                 30.670 Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek teljesítését 0 Ft-ban,
f) a finanszírozási bevételek: központi,irányító szervi támogatás teljesítése25.999.130 Ft- ban,
g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét     2.960.102  Ft-ban,

VIII. Az Elnök a Köveskál Óvoda költségvetési létszámkeretét 4 főben állapítja meg, mely 4
fő közalkalmazottat tartalmaz.

IX. 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  2.
melléklet;
d) a maradvány kimutatást a 12. melléklet;
e) a mérleg kimutatást a 13. melléklet
f)  az eredmény kimutatást az 14. melléklet
tartalmazza.

X. A Társulási Tanács az Óvoda tekintetében 
a) a bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 3. melléklet;



b) a bevételek jogcím csoportonkénti megoszlását 4. melléklet;
c) a kiadási főösszeg forrásonkénti teljesítését a 5. melléklet;
d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet
e) maradvány kimutatást a 7. melléklet
f) a mérleg kimutatást a 8. melléklet;
g) az eredmény kimutatást a 9. melléklet,
h)  az  óvoda  kimutatását  az  immateriális  javak,  tárgyi  eszközök  koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 10. melléklet;
i) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről 11. melléklet 
tartalmazza.

Köveskál, 2021. május 28.

Györffy Szabolcs Zoltán
              elnök


