
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó 
Társulás 

Társulási Tanácsa 

1/2021. (III. 16.) határozata 

A 2021. évi költségvetésről 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében 
eljáró Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó 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 26 § (1) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint dönt a Társulás gazdálkodásáról szóló 2021. évi költségvetés 
elfogadásáról: 

I. Az Elnök a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 18.401.779 forintban, kiadási 
főösszegét 18.401.779 forintban állapítja meg. 

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök a következőkben állapítja 
meg: 
a) személyi juttatások  0 Ft 
b) munkaadókat terhelő  0 Ft 
c) dologi kiadások  70.000 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 18.331.779 Ft. 

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök a következőkben állapítja 
meg: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.390.268Ft 
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft 
c) közhatalmi bevételek  0 Ft 
d) működési bevételek                                 0 Ft 
e) felhalmozási bevételek  0 Ft 
f.) finanszírozási bevételek                                                                                           11.511 Ft. 

IV. Az Elnök a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg. 

V. Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 
kizárólag kötelező feladatokat lát el.  



VI. Az Elnök a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetés bevételi 
főösszegét 20.079.809 forintban, kiadási főösszegét 20.079.809 forintban állapítja meg. 
VII. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Kővágóörsi Napköziotthonos 
Óvodára vonatkozóan az Elnök a következőkben állapítja meg: 
a) személyi jellegű kiadások                                                       13.483.891 Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok  2.115.238 Ft 
c) dologi jellegű kiadások  4.480.680 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 a Kővágóörsi Napköziotthonos 
Óvodára vonatkozóan az Elnök a következőkben állapítja meg: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft 
b) működési célú kiadások államháztartáson kívülről 0 Ft 
c) közhatalmi bevételek  0 Ft 
d) működési bevételek                               300.000 Ft 
e) felhalmozási bevételek  0 Ft 
f) finanszírozási bevételek - központi, irányító szervi támogatás                          19.779.809 Ft, 
ebből pénzmaradvány igénybevétele: 1.448.030 Ft. 

IX. Az Elnök a Kővágóörsi Óvoda költségvetési létszámkeretét 3 főben állapítja meg, mely 1 
fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős közalkalmazottat tartalmaz. 

X. A Kővágóörsi 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 bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet; 
c) a megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 3. melléklet; 
tartalmazza. 
(2) Az Óvoda tekintetében  
a) a kiadások részletezését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet; 
b) a bevételek részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet; 
c) a bevételek jogcím-csoportonkénti bontását a 6. melléklet  
tartalmazza. 

XII. Az Elnök a 2021. évi költségvetésben tartalékot nem tervez. 

XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. 



XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 
előirányzatainak módosítása. 

Kővágóörs, 2021. március 8.   
                                                                                                 Horváth Dezső 
                                                                   elnök


