
Berkesdi Óvodafenntartó Társulás 
 

4/2020. (II.13.) T.T határozat 
 

a Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. évi gazdálkodásáról 
 

Berkesdi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormány rendeletben meghatározottak szabályok  szerint, a 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A határozat hatálya a Berkesdi Óvodafenntartó Társulás intézményére terjed ki.  
 
2. A Berkesdi Óvodafenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv a Berkesdi Óvoda 
és Konyha. 
 
 

A költségvetési szerve 2019. évi költségvetésének teljesítése 
 
 
3. § A Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési  
a) kiadási főösszegét 64 200 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét 65 272 ezer forintban állapítja meg. 
 
 

A teljesített költségvetési bevételek 
 
3.  A Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, 
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

A költségvetési kiadások 
 
4.   A Berkesdi Óvoda és Konyha teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 
feladatonként a 2. számú mellékletben meghatározottak hagyja jóvá. 
  

 
5.  (1) A Berkesdi Óvoda és Konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen 583 ezer forint.  
 
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzat teljesítése:                       0 ezer forint,  
- a felújítások előirányzat teljesítése:                               0 ezer forint. 

 
 

  



 
Költségvetési kiadások és bevételek   

 
6.  (1) A Berkesdi Óvoda és Konyha teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) A Berkesdi Óvoda és Konyha több éves kihatással járó feladatai nem voltak. 
   

A költségvetési létszámkeret 
 
7.  A Társulási Tanács költségvetési intézménye 2019. évi munkajogi létszámkeretét 10 főben 
hagyja jóvá, a 4. számú melléklet szerint. 
 

A pénzmaradvány 
 
8.   A Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos 
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 1 072 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.  
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 62 E Ft. A szabad pénzmaradványból 1 010 E Ft 
működési célokat, 0 E Ft pedig felhalmozási célokat szolgál.  
 
 

Egyéb rendelkezések 
 
9.  A Berkesdi Óvoda és Konyha támogatásértékű bevételeit bemutató tájékoztatást az 5. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
10. A Berkesdi Óvoda és Konyha s pénzforgalmi jelentését a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
11. A Berkesdi Óvoda és Konyha költségvetési intézménynek Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 
nincsenek. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 
12.  Ez a határozat a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba. 
 
Berkesd, 2020. február 13. 
 
 
 
Hermann-né Rattinger Mária Éva s.k.   Ruppert Edina s.k. 
T.T elnöke            jegyző 


