
LESENCEISTVÁND, UZSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK  
ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA    
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 
 
 
Szám: LIS/1718-1/2018. 

K I V O N A T  
 
Készült: Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa 2018. február 27. napján 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
2/2018. (II.27.) T.T.  H a t á r o z a t  
 
Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása Társulási 
Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 26.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2018. évi 
költségvetés elfogadásáról. 
 
I. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 33.025.286 forintban, 
kiadási főösszegét 33.025.286 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  0 Ft 
c) dologi kiadások  90.000 Ft 
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ft 
e) általános tartalék  0 Ft 
f) felújítások  0 Ft 
g) beruházások  0 Ft 
h) finanszírozási kiadások: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 32.935.286 Ft. 
 
III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg. 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.954.310 Ft 
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft 
c) közhatalmi bevételek  0 Ft 
d) működési bevételek           0Ft 
e) felhalmozási bevételek  0 Ft 
f.) finanszírozási bevételek                                                                                             70.976 
Ft 
 
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg. 
 
V. A Társulás kizárólag kötelező feladatokat lát el.  
 
VI. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2018. évi költségvetés 
bevételi főösszegét 37.565.000 forintban kiadási főösszegét 37.565.000 forintban állapítja 
meg. 
 
VII. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az Óvodára vonatkozóan a Társulási 
Tanács a következőkben állapítja meg. 
a) személyi juttatások  24.675.000 Ft 



b) munkaadókat terhelő járulékok  4.745.000 Ft 
c) dologi kiadások  8.145.000 Ft 
d) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft 
e) általános tartalék  0 Ft 
f) felújítások  0 Ft 
g )beruházások  0 Ft 
h) egyéb felhalmozási kiadások   0 Ft. 
 
VIII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az Óvodára vonatkozóan a 
Társulási Tanács a következőkben állapítja meg. 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                            805.000 
Ft 
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft 
c) közhatalmi bevételek  0 Ft 
d) működési bevételek       1.269.019 Ft 
e) felhalmozási bevételek  0 Ft 
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás                            35.490.981 
Ft, 
ebből pénzmaradvány igénybevétele: 2.555.695 Ft 
 
IX. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretét 7 főben állapítja meg, mely 7 
fő közalkalmazottat tartalmaz. 
 
X. Az Óvoda kizárólag kötelező feladatokat lát el.  
 
XI. (1)  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. 
(2) Az Óvoda tekintetében  
a) a bevételek és annak kiemelt előirányzatonkénti részletezését 3. melléklet; 
b) a kiadások részletezését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet; 
c) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 5. melléklet  
tartalmazza. 
 
XII. A Társulási Tanács 2018.évi költségvetésében tartalékot nem tervez. 
 
XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. 
 
XIV. Felhatalmazza a Társulási Tanács az Intézmény vezetőt , hogy a jóváhagyott 
költségvetés költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait – figyelemmel az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 36.§ (1) – (3) 
bekezdéseiben foglaltakra – saját hatáskörében módosíthatja azzal , hogy kötelezettségvállalás 
csak a szabad előirányzat erejéig történhet. Az előirányzatok saját hatáskörben történő 
módosítása esetén a módosítással egyidejűleg a Társulás elnökét az Intézményvezető írásban 
tájékoztatja.  
 
Határidő: folyamatos 
           
Felelős: Tóth Csaba elnök 
   Dr. Gelencsér Ottó jegyző 



        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
k.m.f.            

                                                                     
 
                    
Tóth Csaba sk.               Szántói Imre sk.             Dr. Gelencsér Ottó  sk. 

                Társulási Elnök       Társulási alelnök             Lesenceistvándi Közös Önkormányzati 
     Lesenceistvánd    Uzsa                    Hivatal  Jegyző 
           
             
A kivonat hiteles: 

Lesenceistvánd, 2018. február 28. 
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