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Tisztelt Képviselő-testület!
2006. szeptember 1-jétől a Bánhorváti Óvodai Intézményfenntartó Társulás tartja fenn a
Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvodát és annak vadnai tagóvodáját.
A 2013-ban felülvizsgált és a megváltozott jogszabályi feltételek szerint átalakított társulás
társulási megállapodása értelmében, az intézmény költségvetését a Társulási Tanács fogadja el.
A megállapodás szerint:
„4.) A Társulás tagjai fenntartási költségként a közösen fenntartott intézmény költségvetéséhez
hozzájárulnak az alábbiak szerint:
Vadna Községi Önkormányzat és Bánhorváti Községi Önkormányzat közösen viseli az
intézmény fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen belül Bánhorváti Községi
Önkormányzat viseli a Társulás működésével kapcsolatos költségeket valamint a normatíva
igénylésével kapcsolatos feladatokat látja el.
7.) 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.
8.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás költségvetésében kell szerepeltetni a
közös feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
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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.)Az Intézmény költségvetését a képviselő-testületek külön testületi ülésen, de egyetértésben
fogadják el. Az elfogadott költségvetés Bánhorváti Községi Önkormányzat összesített
költségvetésének része. A közalkalmazotti létszám, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi
előirányzat a Bánhorváti Községi Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.”
Az intézmény 2020. évi tervezett bevételét és kiadását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, a székhely önkormányzat gazdálkodási ügyintézője készítette el.
Vadna községi önkormányzat részéről a vadnai tagintézmény 2020. évi költségvetéséhez – az
intézménynek helyet adó ingatlan működtetésén kívül, mely az önkormányzat saját
költségvetésére teljesítendő kiadás – forrás biztosítása nem szükséges.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.
Vadna, 2020. 02.03.
Bencze Péter sk.
polgármester
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Határozati javaslat:

/ 2 0 2 0 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda
vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetéséről.
Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Szivárvány
Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetés-tervezetét megvitatta,
azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
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Bánhorváti Szivárvány Óvoda - Bölcsőde
Vadnai Tagóvódája

BEVÉTELEK (Ft)
Központi irányító szervi tám.

19 974 106
KIADÁSOK (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 183 780

Szociális hozzájárulási adó

2 520 846

Jubielumi jutalom

2 101 050

Pedagógus napi jutalom

120 000

Ruházati költségtérítés

150 000

Közlekedési költségtérítés

100 000

szla vezetés hozzájárulás

36 000

ellátmány
egyéb dologi

180 000
2 582 430
19 974 106

