
LESENCEISTVÁND, UZSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK  
ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA    
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 
 
 
Szám: LIS/1718-2/2018. 

K I V O N A T  
 
Készült: Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa 2018. május 28. napján 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
 
9/2018. (V.28.) T.T.  H a t á r o z a t  
 
A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása a 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján dönt a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló 
elfogadásáról:  
 
I.  A Társulási Tanács a Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó 

Társulása 2017. évi költségvetési bevétel teljesítésének főösszegét 32.570.426 Ft – ban, 
költségvetési  kiadás főösszegének teljesítését 32.499.450 Ft – ban állapítja meg. 

 
II. A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a  
 

a) személyi jellegű kiadások teljesítését         0 Ft-ban, 
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését         0 Ft-ban, 
c) dologi jellegű kiadások teljesítését                                                        79.528 Ft-ban,  
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások teljesítését                                  0 Ft-ban, 
e) általános tartalék                                                             0 Ft-ban, 
f) felújítási kiadások teljesítését   0 Ft-ban, 
g) intézményi beruházások teljesítését  0 Ft-ban, 
h) felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését                                      0 Ft-ban, 
i) finanszírozási kiadások teljesítését                                                  32.419.922 Ft-
ban, 
állapítja meg. 

 
III.  A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetés teljesítésének bevételei főösszegén belül a  
 

a)  működési bevételek teljesítését                      0 Ft-ban, 
b) önkormányzatok sajátos bevételeinek teljesítését  0 Ft-ban, 
c) önkormányzat költségvetési támogatása teljesítését  0 Ft-ban, 
d) támogatásértékű működési célú bevételek, 
működési célú pénzeszköz átvétel teljesítését                                    32.565.944 Ft-ban,  
e) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését 0 Ft-ban, 
f) egyéb felhalmozási célú bevétel teljesítését 0 Ft-ban, 
g) finanszírozási bevételek teljesítését                4.482 Ft-ban, 
 ebből előző évi pénzmaradvány igénybevételét 4.482 Ft-ban 
állapítja meg. 
 

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeret teljesítését összesen 0 főben állapítja meg. 



 
V. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési 
bevétel teljesítésének főösszegét 36.092.440 forintban, a kiadás teljesítésének főösszegét 
33.536.745 forintban állapítja meg. 
 
VI. 2017. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegén belül a „Százholdas Pagony” 
Közös Fenntartású Óvodára vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg 
a) személyi juttatások teljesítését  21.429.419 Ft-ban,  
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését  4.957.998 Ft-ban, 
c) dologi kiadások teljesítését  6.810.988 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  338.340 Ft-ban, 
h) egyéb felhalmozási kiadások teljesítését  0 Ft-ban, 
i) finanszírozási kiadások teljesítését  0 Ft-ban, 
állapítja meg. 
 
VII. 2017. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegén belül a „Százholdas Pagony” 
Közös Fenntartású Óvodára vonatkozóan a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítését 1.314.252 Ft-ban, 
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről teljesítését 0 Ft-ban, 
c) közhatalmi bevételek teljesítését  0 Ft-ban, 
d) működési bevételek teljesítését                                   
e) felhalmozási bevételek teljesítését  0 Ft-ban, 
f) finanszírozási bevételek: központi, irányító szervi támogatás teljesítését   32.419.922 Ft-
ban, 
                                             előző évi pénzmaradvány igénybevétele        1.388.315  Ft-ban, 
állapítja meg. 
 
VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretét 7 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 megoszlását, annak mérlegét a 2. melléklet; 
c) a vagyonkimutatást a 3. melléklet; 
d) a maradvány kimutatást a 4. melléklet 
e)  az eredmény kimutatást az 5.melléklet 
tartalmazza. 
 
X. A Társulási Tanács a Közös Fenntartású Óvoda tekintetében  
a) a bevételek jogcím csoportonkénti megoszlását a 6. melléklet; 
b) a kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 7. melléklet; 
c) a maradvány kimutatást a 8. melléklet 
d) a vagyonkimutatást a 9. melléklet, 
e) az eredménykimutatást a 10. melléklet 
f) kimutatást a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak összetételéről a 11. melléklet; 
g) az eszközök állományának alakulását a 12. számú melléklet; 
h) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 13. melléklet 



tartalmazza. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Tóth Csaba elnök  
 
Végrehajtásért: Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
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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. május 29. 
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