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Berkesdi Óvodafenntartó Társulás 
 

2/2020. (II.13.) T.T határozat 
 

a Berkesdi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetéséről 
 

Berkesdi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben meghatározottak szabályokra költségvetési 
intézménye, a Berkesdi Óvoda és Konyha  2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 
hozza:  
 
1. A határozat hatálya a Berkesdi Óvodafenntartó Társulásra, annak szervére, valamint 
intézményére terjed ki.  
 
2. A Berkesdi Óvodafenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv a Berkesdi Óvoda 
és Konyha. 
 

A Berkesdi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetése 
 
3. A Társulás költségvetési intézménye 2020. évi költségvetését 

a) kiadási főösszegét   65.714 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét   65.714 ezer forintban 
c) költségvetési hiányát           0 ezer forintban határozza meg. 

 
A teljesített költségvetési bevételek 

 
4. A Berkesdi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

A költségvetési kiadások 
 
5.   A Berkesdi Óvoda és Konyha működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 
2. számú mellékletben meghatározottak hagyja jóvá. 
  
6.  A Berkesdi Óvoda és Konyha számára megállapított felhalmozási kiadásai főösszeg 0 forint.  
 
7. Az intézmény finanszírozási kiadása  0 E forint. 
 

Költségvetési kiadások és bevételek   
 
8.  A Berkesdi Óvoda és Konyha költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt 
előirányzatok szerint, feladatonként a 3.1. számú melléklet tartalmazza. 
 
9.  A Berkesdi Óvoda és Konyha költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt 
előirányzatok feladatonként a 3.2. számú melléklet tartalmazza. 
  
10. A Berkesdi Óvoda és Konyha intézménynek a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 
 
11. A Társulás a Berkesdi Óvoda és Konyha számára 2020. évben nem határoz meg olyan 
fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
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2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 
 
12. A Társulás Európai Uniós támogatással megvalósuló programot nem tervez. 
 
13. A Társulása Berkesdi Óvoda és Konyha számára általános- és céltartalékot nem tervez. 
 

A költségvetési létszámkeret 
 
14.  A Társulási Tanács a Berkesdi Óvoda és Konyha költségvetési intézménye 2020. évi 
munkajogi létszámkeretét 10 főben hagyja jóvá, a 4. számú melléklet szerint. 
 

A gazdálkodás szabályai 
 

16. A Társulás költségvetési szerve számára a költségvetési határozatban az intézmény részére 
meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-
felhasználási jogkörrel rendelkezik. 
 
17. A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodáshoz szükséges szabályokat a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. A gazdálkodás szabályozásának, a költségvetés végrehajtásának 
hiányosságaiért, hibáiért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 
 
18. A Társulási Tanács a Társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban 
tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 
arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek 
és teljesített kiadások e költségvetési határozatba beépítésre kerültek.  
 

Záró rendelkezés 
 

19.  Ez a határozat a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. 
január 1-től kell alkalmazni. 
 
Berkesd, 2020. február 13. 
 
 
 
Hermann-né Rattinger Mária Éva s.k.   Ruppert Edina s.k. 
T.T elnöke            jegyző 
 

 
 


