
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
8253 Révfülöp, Villa-Filip tér 8. 

 
K i v o n a t 

 
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2021. október 4-
én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.  
 

7/2021. (X.04.) határozat 

 

 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban 
Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2021. évi költségvetés módosításáról: 
 
I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2021. évi 
költségvetés bevételi fő összegét 53.629.278 forintban kiadási fő összegét 53.629.278 forintban 
állapítja meg.  
 
II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg. 
a) személyi juttatások     0 Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok   0 Ft 
c) dologi kiadások      200.000 Ft 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai   0 Ft 
e) egyéb működési célú kiadások   0 Ft 
f) beruházások     0 Ft 
g) felújítások      0 Ft 
h) egyéb felhalmozási célú kiadások   0 Ft 
i) finanszírozási kiadások                53.429.278Ft                                                                                  
    
 
III. A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg. 
a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 
b) működési célú támogatások         53.550.126 Ft 
c) felhalmozási célú támogatások   0 Ft 
d) közhatalmi bevételek    0 Ft 
e) működési bevételek     0 Ft 
f) felhalmozási bevételek    0 Ft 
g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 
i) finanszírozási bevételek      79.152 Ft 
 
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg. 
 
V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetés 
bevételi fő összegét 83.688.716 forintban, kiadási fő összegét 83.688.716 forintban állapítja 
meg.   
 



VI. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg. 
a) személyi juttatások    40.029.205 Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok    6.007.745 Ft 
c) dologi kiadások    37.151.766 Ft 
d) ellátottak pénzbeli juttatása       0 Ft 
e) egyéb működési célú kiadások       0 Ft 
f) beruházások         500.000 Ft 
g) felújítások          0 Ft 
h) egyéb felhalmozási célú kiadások       0 Ft 
 
VII. A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben 
állapítja meg. 
a) önkormányzat működési támogatása      0 Ft 
b) működési célú támogatások       0 Ft 
c) felhalmozási célú támogatások                  0 Ft 
d) közhatalmi bevételek                              0 Ft 
e) működési bevételek              27.742.114 Ft 
f) felhalmozási bevételek                              0 Ft 
g) működési célú átvett pénzeszközök      0 Ft 
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök      0 Ft 
i) finanszírozási bevételek   55.946.602 Ft 
 
 
VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretet 12 főben állapítja meg. 
 
IX. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás kötelező és önként vállalt 
feladatot lát el. 
 
X. A Társulás tekintetében 
a) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. 
melléklet; 
b) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 
2. melléklet tartalmazza. 
 
XI. Az Óvoda tekintetében 
a)  a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet; 
b) a megállapított  bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet; 
c) a kiadások részletezését a 5. melléklet 
d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza. 
XII. A Társulási Tanács 2021.évi költségvetésében tartalékot nem tervez. 
 
XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. 
 
XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 
előirányzatainak módosítása. 
 
 



Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban 
Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint 
dönt a gazdálkodásáról szóló 2020. évi költségvetés módosításáról. 
I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. évi 
költségvetés bevételi főösszegét 51.465.928 forintban kiadási főösszegét 51.465.928 forintban 
állapítja meg. 
II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak szerint  
állapítja meg: 
a) személyi juttatások  0 Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok    0 Ft 
c) dologi kiadások      200.000 Ft 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai    0 Ft 
e) egyéb működési célú kiadások    0 Ft 
f) beruházások      0 Ft 
g) felújítások       0 Ft 
h) egyéb felhalmozási célú kiadások    0 Ft 
i)finanszírozási kiadások                                       51.265.928 Ft  
 
III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak szerint 
állapítja meg. 
a) önkormányzat működési támogatása   0 Ft 
b) működési célú támogatások          51.435.413 Ft 
c) felhalmozási célú támogatások    0 Ft 
d) közhatalmi bevételek     0 Ft 
e) működési bevételek      0 Ft 
f) felhalmozási bevételek     0 Ft 
g) működési célú átvett pénzeszközök   0 Ft 
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök   0 Ft 
i) finanszírozási bevételek       30.515 Ft 
 
IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg. 
 
V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetés 
bevételi főösszegét 73.319.423 forintban, kiadási főösszegét 73.319.423 forintban állapítja 
meg.   
 
VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
a) személyi juttatások            36.810.464 Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok            6.590.819 Ft 
c) dologi kiadások            29.571.897 Ft 
d) ellátottak pénzbeli juttatása               0 Ft 
e) egyéb működési célú kiadások               0 Ft 
f) beruházások      346.243 Ft 
g) felújítások       0 Ft 
h) egyéb felhalmozási célú kiadások    0 Ft 
 
VII. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
a) önkormányzat működési támogatása   0 Ft 



b) működési célú támogatások    0 Ft 
c) felhalmozási célú támogatások    0 Ft 
d) közhatalmi bevételek     0 Ft 
e) működési bevételek            20.320.000 Ft 
f) felhalmozási bevételek     0 Ft 
g) működési célú átvett pénzeszközök   0 Ft 
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök   0 Ft 
i) finanszírozási bevételek          52.999.423 Ft 
 
VIII. A Társulási Tanács az Óvoda költségvetési létszámkeretét 12 főben állapítja meg. 
 
IX. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás kötelező és önként vállalt 
feladatot lát el. 
 
X. A Társulás tekintetében 
a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. 
melléklet; 
b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 
2. melléklet tartalmazza. 
 
XI. Az Óvoda tekintetében 
a)  a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet; 
b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet; 
c) a kiadások részletezését az 5. melléklet 
d) a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza. 
 
XII. A Társulási Tanács 2020.évi költségvetésében tartalékot nem tervez. 
 
XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. 
 
XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt 
előirányzatainak módosítása. 
 
 

K.m.f. 
 
 Kondor Géza        Fábián Gusztáv 
társulás elnöke        társulás tagja 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Révfülöp, 2021. október 19. 
 
 
  



Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
8253 Révfülöp, Villa-Filip tér 8. 

 
 

 

K i v o n a t 

 
 
 
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2021. október 4-
én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.  
 

8/2021. (X.04) határozat 

 
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló  
beszámolóját elfogadja. 

 
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Tanács döntéséről az 
intézményvezetőt értesítse. 

 
Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 

K.m.f. 
 
Kondor Géza        Fábián Gusztáv 
társulás elnöke       társulás tagja 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Révfülöp, 2021. október 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

8253 Révfülöp, Villa-Filip tér 8. 
 

K i v o n a t 

 
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2020. október 1-
jén tartott ülésének jegyzőkönyvéből.  
 

9/2021. (X.04.) határozat  

 

 
 Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján az Óvoda 2021/2022. nevelési évi 
Munkatervét az előerjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a Tanács döntéséről az 
intézményvezetőt értesítse. 
 
Felelős: Kondor Géza társulás elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 

K.m.f. 
 

Kondor Géza        Fábián Gusztáv 
társulás elnöke       társulás tagja 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Révfülöp, 2021. október 19. 
 
 
 
 


