Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása
10/2022. (V.26.) ÓT határozata
Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
2021. évi költségvetés végrehajtásáról
A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves
költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1)
bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést
követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig
hatályba lépjen. Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban:
Társulási tanács) a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi gazdálkodásáról a
következő határozatot hozza.

1. A Társulási tanács az óvodai költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti
teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Társulási tanács az óvodai költségvetés 2021. évi bevételének főösszegét 181.500.269Ftban jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. A Társulási tanács az Óvodai költségvetés 2021. évi kiadásának főösszegét 179.153.369Ft-ban
jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 4.
melléklet mutatja be.
A társulási tanács a (2) bekezdés szerinti összes kiadásból:
Működési célú kiadásra:
177.829.032 forint
Ebből:
a) személyi jellegű kiadásokra
115.932.988 forint
b) munkaadókat terhelő járulékra
17.961.704 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások
43.934.340 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira
0 forint
e) államháztartáson belüli támogatásokra
0 forint
f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0 forint
g) rövid lejáratú kölcsön
0 forint
h) forgatási célú értékpapírok kiadása
0 forint
Felhalmozási célú kiadásra:
1.324.337 forint
Ebből:
a) beruházásra
1.324.337 forint
b) felújításra
0 forint
c) államháztartáson belüli felhalmozási támogatásra
0 forint
d) államháztartáson kívüli felhalmozási támogatásra
0 forint
e) felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre
0 forint
f) felhalmozási hitel kamat kiadása
0 forint
kifizetését jóváhagyja.
4. Az Óvoda 2021. évi pénzforgalom alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
5. Az Óvoda 2021. évi Egyszerűsített Mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. A Társulási tanács az
Óvoda 2021. évi mérleg főösszegét 5.065.941 Ft-ban állapítja meg.
6. A Társulási tanács az Óvoda 2021. évi maradványát a 7. melléklet alapján 2.346.900Ft-ban
hagyja jóvá.
7. Az Óvoda 2021. évi eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti
eredmény -9.021.464 Ft.
8. Az Óvoda 2021. évi EU Projektet a 9. melléklet tartalmazza. Az Óvoda 2021. évi
létszámadatait a 10. sz. melléklet tartalmazza.
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