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Tisztelt Képviselő-testület!
Vadna Község Önkormányzata a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás keretein
belül biztosítja az óvodai köznevelési feladat ellátását, a Társulásban tartja fenn a Bánhorváti
Szivárvány Gyermekóvodát vadnai tagóvodáját.
A társulási megállapodás értelmében:
11.5. Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda működtetésének
fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott
feladatalapú finanszírozás és az Intézmény saját bevétele, valamint a társult
önkormányzatok hozzájárulása szolgál.
11.6. A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás költségvetésében kell
szerepeltetni a közös feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Amennyiben
ezek a bevételek nem fedezik az ellátások költségeit, úgy a további költségek fedezetét
a társult önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja. A mindenkori költségvetési
törvény alapján igényelhető állami támogatásokat és hozzájárulásokat meghaladó költségek
fedezetéül szolgáló összeget a társult önkormányzat a többletköltség igényről történő
tudomásszerzést követő hónap 10. napjáig átutalja a székhely önkormányzat költségvetési
számlájára.
11.7. A feladatok ellátására felhasznált összegekkel a székhely önkormányzat éves
zárszámadásában elszámol. Amennyiben az adott önkormányzatra eső bevételek
meghaladják a kiadásokat, úgy a többletet a székhely önkormányzat az elszámolást
követő hónap 5. napjáig átutalja az érintett önkormányzat költségvetési számlájára.
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A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatokat ellátó ügyintézője az
előterjesztés melléklete szerint készítette el a közös intézményfenntartás 2018. évi elszámolását,
melynek alapján Vadna község önkormányzatát 1 655 504 Ft illeti meg.
Vadna község Önkormányzata 2018. év folyamán, a tagintézmény költségvetésében foglaltak
szerint, a székhely önkormányzatnak, a tagóvodai működéshez, az állami támogatáson felül
finanszírozást nem kellett, hogy biztosítson.
A dologi, működtetési kiadásokat a tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat – Vadna –
biztosította 2018. évi költségvetése terhére.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.
Vadna, 2019. 05. 13.
Bencze Péter sk.
polgármester
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Határozati javaslat:

/2018.(…..)Határozat
A
Bánhorváti
Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2018.
fenntartásának elszámolásáról.

Szivárvány
évi közös

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány
Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2018. évi közös fenntartásának elszámolását,
a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közös feladat-ellátás
2018. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető
1 655 504 Ft összeg átutalását kezdeményezi a székhely önkormányzat részéről,
a Társulási megállapodás 11.7. pontjában foglaltak szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

