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.
2. napirendi pont: A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése.
Az előterjesztést készítette: Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Tisztelt Társulási Tanács!
A költségvetés elkészítése a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
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 közoktatási intézmény, fenntartója a Ságvár és Környéke
Önkormányzati Feladatellátó Társulás. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma jelenleg 21
fő, továbbá 1 fő heti 20 órás részmunkaidős munkavállaló. 2019. március 1-től terveztük további 1
fő konyhai kisegítő foglalkoztatását.
A 23 fő állományi létszámból 1 fő gyed-en van 1 fő pedig tartósan táppénzen, ezért is szükséges új
munkavállaló felvétele.
A K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezésekor a törvényi előírásokat vettük
figyelembe mind a kötelező besorolások, a soros előrelépések, mind a nem rendszeres juttatások
tekintetében. A törvény szerinti illetmények megállapításakor figyelembe kellett venni a
minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2019.01.01-től hatályos változásait.
K1109 Közlekedési költségtérítés címen a munkába járással kapcsolatos bérlet térítések, illetve a
személygépkocsival történő bejárás - 15 Ft/km összeggel számolt - térítése került tervezésre.
A K1110 Egyéb költségtérítések között bankszámla hozzájárulást terveztünk, változatlanul 1.000
Ft/hó/fő összegben, valamint védőszemüveg hozzájárulást 60.000 Ft/fő összegben. A számítógép
előtti munkavégzés két dolgozót érint, így erre 120.000 Ft került tervezésre.
A K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között betegszabadságra tervezett összeg
1.000.000,-Ft valamint az étkezési költségtérítés összege szerepel mely a 2019. évben a
munkabérrel azonos adózás alá esik. A munkahelyi étkezés nettó összege 635Ft/fő/nap, az egy
napra eső munkavállalót terhelő adó 33,5% 213Ft/fő/nap, a munkáltatót terhelő adó 19,5%
melynek összege 165Ft/fő/nap. A munkavállalók a munkában töltött napokra jogosultak étkezésre.
Átlagosan valamennyi munkavállaló esetén 231 munkanappal került tervezésre a 4.700.000,-Ft.
K123 Egyéb külső személyi juttatások között a reprezentációra tervezett összeg szerepel.
Fenti szempontok alapján a személyi juttatások tervezett összege 69.090.000 Ft, a munkaadót
terhelő járulékok (K2) összege pedig 13.673.000 Ft (ez tartalmazza a szociális hozzájárulási adót,

az egészségügyi hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót, illetve a táppénz
hozzájárulást).
A dologi kiadásokon belül K311 Szakmai anyagok beszerzése címén gyógyszer, könyv, szakmai
folyóirat, színes ceruza, rajzlap, játék és egyéb oktatási segédanyagok beszerzése került
betervezésre, 400.000 Ft összértékben.
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése címén a Kormányrendelet előírásai alapján többek között a
következők kerültek tervezésre:
- élelmiszer beszerzés étkeztetéshez: 15.300.000 Ft
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés: 120.000 Ft
- üzemanyag beszerzés (gépjárműhöz, kisgépekhez): 200.000 Ft
- munka-és védőruha beszerzés: 320.000 Ft
- tisztítószer beszerzés: 600.000 Ft
- egyéb anyagbeszerzés (pl. konyhai- és egyéb fogyóeszközök, ágyneműhuzatok pótlása,
udvari fajátékok festése, karnis, függönystb.): 300.000 Ft
- kötelező festéshez kapcsolódó kiadások: 50.000 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások között Internet díjat, az Ecostat archív adatbázis díját, valamint
az informatikai eszközök esetleges karbantartásával kapcsolatban felmerülő díjakat terveztünk.
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások között a mobil- és vezetékes telefon díja került
tervezésre.
A K331 Közüzemi díjak vonatkozásában villamosenergia, gáz- és vízdíj költségeivel számoltunk,
figyelembe véve a napkollektorok által biztosított megtakarításokat.
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások között a gépkocsi karosszéria javításának
költségeivel, a kazán egyes alkatrészeinek javításával, karbantartásával kapcsolatos kiadásokkal,
illetve az év közben felmerülő esetleges egyéb karbantartási kiadásokkal számoltunk.
K335 Közvetített szolgáltatások között a villanyszámlában szereplő közvetített szolgáltatás díja
kerül figyelembe vételre.
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között többek között a következőkkel
kalkuláltunk:
- kötelező éves orvosi munka alkalmassági vizsgálat díja, illetve kötelező tüdőszűrés díja:
240.000 Ft
- kötelező továbbképzések költsége: 50.000 Ft
- számlázott szellemei tevékenység költségei (szabályzat-készítés, aktualizálás): 150.000 Ft
- egyéb szakmai szolgáltatások: 50.000 Ft.
A K337 Egyéb szolgáltatások között pedig egyéb üzemeltetési kiadások szerepelnek, úgymint:
- biztosítási díj: 40.000 Ft
- postaköltség: 35.000 Ft
- hulladékszállítás díja: 180.000 Ft
- bankköltség: 500.000 Ft
- kéményseprés díja: 15.000 Ft
- használt sütőolaj elszállítás díja: 15.000 Ft
- kártevőirtás díja: 25.000 Ft
- biztonsági szolgáltatás díja: 51.000 Ft
- egyéb üzemeltetési szolgáltatások:50.000 Ft.
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A K341 rovaton a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek.
A K351 rovaton a működési célú előzetesen felszámított ÁFA tervezett összege (levonható és nem
levonható) 4.400.000 Ft.
A K352 rovaton a fizetendő ÁFA szerepel, melynek tervezett összege 1.600.000 Ft. Az Intézmény
jelenleg havi ÁFA bevallásra, illetve fizetésre kötelezett.
A K355 Egyéb dologi kiadások között a cégautó adó, kerekítési különbözet, egyéb dologi kiadás
szerepel.
Fentiek, valamint a működési célú előzetesen felszámított- és a fizetendő ÁFA figyelembevételével
a dologi kiadások összege tervezetten 27.401.000 Ft.
Tervezett beruházások:
K64 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés címén az alábbi eszközök vásárlását terveztük:
o csoportszobai bútorok: 300.000 Ft
o kézi botmixer: 8.000 Ft
o ipari botmixer: 155.000 Ft
o zöldséges hűtőszekrény (konyha): 52.000 Ft
o fúrógép: 25.000 Ft
A beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA 150.000 Ft.
A fenti kiadásokat figyelembe véve a költségvetési kiadások főösszege 110.854.000 Ft.
A költségvetési bevételek tekintetében az alábbi saját bevétellel számolunk:
-

B402 Szolgáltatások ellenértéke: a szociális étkeztetés kiszállítási díjának nettó összege:
720.000 Ft

-

B405 Ellátási díjak (térítési díjak) nettó összege: 11.800.000 Ft

-

B406 Kiszámlázott ÁFA: 3.380.000 Ft

-

B4082 Kamatbevétel: 1.000 Ft

-

B411 Egyéb működési bevétel (konyhai hulladék értékesítése, kerekítési különbözet,
letiltásból származó bevétel): 300.000 Ft.

Az összes tervezett költségvetési (működési) bevétel 16.201.000 Ft.
A finanszírozási bevételek között:
-

B8131: a 2018. évi pénzmaradvány összege 167.514 Ft (pénztár és bankszámla 2018. évi
záró egyenlege)
B816 Központi, irányító szervi támogatás (Társulástól átvett intézményfinanszírozás):
94.485.486 Ft.

A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évi állami támogatás 70.991.419 Ft, melynek
megoszlása a következő:
-

óvodai nevelés, ellátás, illetve óvodaműködtetési feladatra (bér- és működési támogatás):
43.039.833 Ft
bölcsődei ellátásra (bér- és működési támogatás): 10.410.000 Ft
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-

étkeztetésre (bér- és működési támogatás): 17.541.586 Ft

Az Intézmény 2019. évi tervezett bevételei összesen (saját bevétel + pénzmaradvány + állami
támogatás): 110.854.000 Ft.
A tervezett költségvetési hiány 23.494.067 Ft, melyet a társult önkormányzatok lakosságszámot
figyelembe véve fizetnek meg az Intézmény számára. Ez az összeg a 2018. évi hozzájárulási
előirányzat közel kétszerese, azonban ez az év folyamán további állami normatív
támogatási kérelem benyújtásával és a támogatás kiutalásával előreláthatólag csökkenni
fog.
A költségvetési hiány összege az alábbi jelentősebb tétekből tevődik össze:
Munkabér és járulékai – meny a kötelező átsorolások valamint a létszámemelkedés és tartós
táppénzen lévő dolgozók táppénz hozzájárulásából tevődik össze.
Egyéb személyi jellegű kiadások – Itt a Cafetéria szabályok változása, valamint a létszám
növekedésből adódó egyéb kapcsolódó költségek pl: orvosi alkalmassági vizsgálat, munkába járás,
stb.
1.

Költségvetési (működési) kiadás

110.854.000

2.

Összes kiadás (1+2)

110.854.000

3.

Költségvetési (működési) bevétel

16.201.000

4.

Finanszírozási bevétel

94.653.000

ebből 2018. évi pénzmaradvány
ebből irányító szervi támogatás
5.

Összes bevétel (3+4)

167.514
94.485.486
110.854.000

A finanszírozási bevétel megoszlása:
1.

Állami támogatás

87.359.933

2.

Saját finanszírozás

23.494.067

3.

Összes finanszírozási bevétel (1+2)

110.854.000

A fentiek figyelembevételével a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv
2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 110.854.000 Ft.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozatot meghozni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT:
a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetéséről
(1) A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa aSágvári
Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetését 110.854.000 Ft-ban határozza meg az
előterjesztés szerint.
(2) A társult önkormányzatok hozzájárulása az Intézmény fenntartásához lakosságszám
arányosan:
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Település
Ságvár

Lakosság szám (fő)
1.894

Hozzájárulás (Ft)
15.197.323

Som

697

5.592.679

Nyim

337

2.704.065

Összesen

2.928

23.494.067

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 a dolgozók munkahelyi étkezés támogatja napi bruttó 848Ft/fő/nap összeggel,
mely kizárólag a munkában töltött napokon vehető igénybe.
(4) A fenntartó a foglalkoztatottak részére 2019. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű
bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül
átutalásra a dolgozókbankszámlájára.
(5) A fenntartó a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évi létszámkeretét 23 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
2019. évi költségvetésébe bevonta.
(8) A fenntartó az Intézmény 2019. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat 1.
melléklete szerint állapítja meg.
(9) A fenntartó az Intézmény 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e
határozat 2. melléklete szerint állapítja meg.
(10)
A fenntartó az Intézmény 2019. évi 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
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