Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője
8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.
Tel: 84/380-048, 20/231-44-46
bobitasagvar@freemail.hu
ELŐTERJESZTÉS,
amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsának 2019. február 26-i társulási tanácsi ülésére.
1. napirendi pont: A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének módosítása.
Az előterjesztést készítette: Karsai Anikó gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Tisztelt Társulási Tanács!
A költségvetés módosítás elkészítése a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet, a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény figyelembevételével történt.
A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.27.) számú társulási
tanácsi határozattal fogadta el a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa. Módosítása a 21/2018. (VI.28.) számú társulási tanácsi határozattal 2018.
június 28-án valamint a 26/2018. (IX.25.) 2018. szeptember 25-én történt.
Az eredeti előirányzat 3. számú módosítása az alábbiakban felsorolt okból szükséges:
-

az Áht. 34. § (3) bekezdése, az Ávr. 42. §, az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdése, valamint a
fenti számú társulási tanácsi határozatok alapján a fenntartó által jóváhagyott kiemelt
előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője dönt saját
hatáskörben. Több olyan rovaton belüli átcsoportosítás is történt, melyekhez nem volt
szükség az előirányzat módosítás előzetes elfogadására. Ezen technikai jellegű
átcsoportosítások nem kerülnek külön bemutatásra.

-

A költségvetési bevételek esetén a Szolgáltatások ellenértéke (B402), valamint a Egyéb
működési bevételek (B411) sorokon összesen 151.008 Ft növekedés került rögzítésre.
Ennek megfelelően a bevételi és kiadási rovatok előirányzatait módosítani szükséges.

-

A költségvetési kiadások esetén a rovatok közötti átvezetésekre volt szükség az év végi
zárást megelőzően, annak érdekében, hogy a 2018. évi záró tényadatok a tényleges
összegeket mutassák.

Az alábbiakban felsorolt és táblázatos formában bemutatott rovatok között átcsoportosítások
történtek meg:
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Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) rovatról összesen 1.455.000,-Ft a
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K122) rovatról 5.000,-Ft, míg az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovatról 300.000,-Ft
került átvezetésre a Normatív jutalmak (K1102) rovatra vezetői döntés alapján.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) rovatról a Közlekedési költségtérítés (K1109)
rovatra 54.130,-Ft került átvezetésre a jogszabály alapján kifizetésre kerülő ténylegesen felmerülő
közlekedési költségek (munkába járás költségtérítése) fedezetére.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) sorra került összesen 363.699,-Ft átvezetésre
a Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) rovatról a táppénzen és betegszabadságon
lévő dolgozók részére megfizetett juttatások fedezetére, a ténylegesen számfejtett és kifizető által
közölt adatok alapján
Az Egyéb külső személyi juttatások (K123) rovatról 1.759,-Ft került átvezetésre az Informatikai
szolgáltatások igénybevétele (K321) rovatra került átvezetésre a ténylegesen felmerülő díjak
kiegyenlítése céljából. Előzőleg az Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) rovatról a
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovatra került átvezetésre
67.188,-Ft kifizetett jutalmak munkáltatói járulékainak fedezetére.
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Szintén a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovatra került
átvezetésre 200.000,-Ft a Közüzemi díjak (K331) rovatról, mely szintén a munkáltatói döntés
alapján kifizetett jutalmak munkáltatói járulékainak fedezetéül szolgált.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) rovatról az Üzemeltetési anyagok beszerzése (312)
rovatra 8.885,-Ft összeg került átvezetésre, az Egyéb szolgáltatások (K337) 3.480,-Ft valamint
17.646,-Ft került átvezetésre, a Közüzemi díjak (K331) rovatra pedig 28.405,-Ft került
átvezetésre. Az előzőekben felsorolt átvezetésekkel a megfelelő rovatokon biztosítottá vált a
beérkezett költségszámlákhoz szükséges fedezet.
A fentieket figyelembe véve a költségvetési kiadások főösszege 104.481.008 Ft-ra
módosul. A költségvetési bevételek módosított összege 16.115.070 Ft.
A változások összefoglalása táblázatos formában:
Előirányzat
Eredeti
1.sz.
S.sz.
Megnevezés
előirányzat
módosítása
(Ft)
(Ft)
Költségvetési
(működési)
101.950.000
103.810.000
1.
kiadás

2.
3.

4.

Költségvetési
(működési)
bevétel
Finanszírozási
bevétel
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pénzmaradvány
ebből irányító
szervi támogatás
Összes bevétel
(2+3)

Előirányzat 2.
sz. módosítása
(Ft)

104.330.000

Előirányzat 3.
sz. módosítása
(Ft)
104.481.008

15.280.000

15.814.062

15.964.062

16.115.070

86.670.000

87.995.938

88.365.938

88.365. 938
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86.110.328

87.970.328

88.340.328

88.340.328
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103.810.000

104.330.000

104.481.008

A központi, irányító szervi támogatás megoszlása:

1.

Állami támogatás

75.021.664

Előirányzat
1. sz.
módosítása
(Ft)
76.413.011

2.

Saját finanszírozás
Összes finanszírozási
bevétel (1+2)

11.088.664

11.557.317

11.927.317

11.927.317

86.110.328

87.970.328

88.340.328

88.340.328

S.sz.

3.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)

Előirányzat
Előirányzat 3.
2. sz.
sz. módosítása
módosítása
(Ft)
(Ft)
76.413.011
76.413.011

A fentiek figyelembevételével a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének módosított kiadási és bevételi főösszege 104.481.008 Ft.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozatot meghozni szíveskedjenek.
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének módosításáról
(1) A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Ságvári
Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi módosított költségvetését 104.481.008 Ft-ban
határozza meg az előterjesztés szerint.
(2) A társult önkormányzatok hozzájárulása az Intézmény fenntartásához lakosságszám
arányosan:

Település

Lakosság
szám (fő)

Hozzájárulás
eredeti
előirányzat (Ft)

Hozzájárulás 1.
sz. módosítás
(Ft)

Hozzájárulás 2.
sz. módosítás
(Ft)

Változás (Ft)

1.905

7.211.985

7.516.794

7.757.439

240.645

Som

703

2.661.431

2.773.914

2.862.719

88.805

Nyim

321

1.215.248

1.266.609

1.307.159

40.550

11.088.664

11.557.317

11.927.317

370.000

Ságvár

Összesen

2.929

A társult önkormányzatok a hozzájárulást a gesztor önkormányzat - Ságvár Község
Önkormányzata – részére teljesítik. Ságvár Község Önkormányzata a fenntartó – Ságvár és
Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás – részére utalja tovább a működési
támogatást. A Társulás a határozat 6. melléklete szerinti finanszírozási terv alapján adja át
az Intézmény részére a havi intézményfinanszírozást.
(3) A fenntartó Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozóknak munkahelyi étkezés keretében,
melynek összege max.havi 12.500 Ft/fő.
(4) A fenntartó a foglalkoztatottak részére 2018. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű
bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül
átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
(5) A fenntartó a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi létszámkeretét 19,5 főben
állapítja meg a határozat 5. melléklete szerint.
(6) A fenntartó által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a
költségvetési szerv vezetője dönt saját hatáskörben.
(7) A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde előző évi pénzmaradványát a fenntartó az Intézmény
2018. évi költségvetésébe bevonta.
(8) A fenntartó az Intézmény 2018. évi módosított kiadásait kiemelt előirányzatonként e
határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
(9)

A fenntartó az Intézmény 2018. évi módosított költségvetési bevételeit kiemelt
előirányzatonként e határozat 2. melléklete szerint állapítja meg.

(10)
A fenntartó az Intézmény 2018. évi módosított finanszírozási bevételeit e határozat
3. melléklete szerint állapítja meg.
felelős: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető
határidő: értelem szerint
Ságvár, 2019. február 18.
Szabóné Szóládi Tünde, s.k.
Intézményvezető
4

