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Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 

 

 

 

 

         A költségvetés bevételei és kiadásai 

          

 

1.) A Társulási tanács a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásait 

206.082.525 Ft-ban, költségvetési bevételeit 206.082.525 Ft-ban állapítja meg. 

Ezen belül a: 

     

 

      Működési kiadásokat         204.464.695 Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat  137.678.342 Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat  18.551.984 Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat                          48.234.369Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat  1.617.830 Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat  1.617.830 Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat  0 Ft-ban 

     Működési bevételeket                                                  32.806.838 Ft-ban 

         - működési célú támogatást  0 Ft-ban 

         - támogatásértékű működési bevételeket  0 Ft-ban 

         - intézményi működési bevételt  32.806.838 Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket  173.275.687 Ft-ban 

         - maradvány igénybevételt  2.305.158 Ft-ban 

         - központi, irányítószervi támogatást  170.970.529Ft-ban 

 

     költségvetési létszámkeretét  30 főben 

     állapítja meg. 

 

 

 

 A 170.970.529 Ft Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása által nyújtott 

központi irányítószervi támogatás fedezete 82.406.450 Ft állami bér -és járulék- 

támogatás 14.820.000 Ft óvodaműködtetési támogatás, 2.679.350 Ft az 

óvodapedagógusok átminősítésének többlettámogatása, 27.265.000 Ft állami támogatás 

bölcsődei ellátásra, 2.500.000Ft Bölcsődei üzemeltetési támogatásra, 12.286.365 Ft a 

gyermekétkeztetés bér támogatása, és 8.738.276 Ft a gyermekétkeztetés üzemeltetési 

támogatása, és 1.040.000 Ft Királyszentistván Önkormányzat.  

Litér Önkormányzata 19.235.088 Ft támogatást nyújt, amely magában foglalja a 

bölcsődei pótlékokat, két fő konyhai dolgozó bérét, amire nem kap normatívát az 

önkormányzat, valamint a jubileumi jutalmat, ami 780.0000Ft, és a dolgozók béren 

kívüli juttatásait 5.208.000Ft. A Csivitelő Óvoda maradványa 2.305.158 Ft 

 



(2) A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde bevételeinek mérlegszerű önként vállalt és kötelező 

feladat részletezését a költségvetés 1. melléklete, a kiadásokét 2. melléklete, működési 

és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A és a 3/B sz. melléklet 

tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését a 4. melléklet, a létszámok alakulását 

az 5. melléklet mutatja be.  

 

(3.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás 

Társulása költségvetési határozata tartalmazza. 

 

Felelős: Varga Mihály elnök 

Határidő: folyamatos 

 

                                  Varga Mihály                                        Bencze Éva 

                               elnök                                                   jegyző 


