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Készült: A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának  2015. április 30. 

napján a Szennai Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  

 Salamon Gyula, Szenna Község polgármestere, elnök 

 Lengyel Gábor Szilvásszentmárton Község elnökhelyettes 

 Horváth Tibor Zselickisfalud Község polgármestere 

 ifj. Handó János Patca Község polgármestere 

 Dr. Horváth-Lukics Tibor aljegyző (Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjének megbízásából) 

  

Salamon Gyula elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács teljes létszámmal, 4 fővel jelen 

van, az ülés határozatképes, majd javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 

szerint fogadják el. 

A jelenlévők a napirendet a meghívóban foglaltak szerint 4 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadták. 

 

1. napirend 

Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetési beszámolójának 

elfogadása 

Salamon Gyula elnök az írásos előterjesztéshez elmondja, hogy az éves teljesítés meghaladja 

az eredeti előirányzatot, de egyéb okok miatt elmarad a módosított költségvetés 

irányszámaitól. A társulás beszámolója az 1. és 2. mellékletben összetoltan, az intézmény 

költségvetésével együtt mutatja be a teljesítést. A további mellékletekben külön is szerepel az 

intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak jogcím szerinti bontása. Ezekből látható, hogy 

az intézmény a rendelkezésre álló forrásokat takarékosan használta fel, illetve sikerült az 

elvárásoknak megfelelően a saját bevételeit is növelni az eredeti előirányzathoz képest.  

Az elnök kérte az előterjesztés elfogadását. 

A Tanács jelenlévő tagjai ezután az elnök javaslatára 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot fogadták el: 

 
Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás 7/2015. (IV.30.) számú határozata a 

Szennai Fekete László Óvoda 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról 

 

 

 

A Szennai Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az általa irányított 

költségvetési szervre vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:  

 

A Társulási Tanács a 2014. évi beszámolóját  
a) bevételi főösszegét 38 089 eFt-ban  

b) kiadási főösszegét 37 317 eFt-ban  

állapítja meg. 

 

A Társulás összevont nettósított bevételeinek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

A Társulás összevont nettósított kiadásainak jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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A Társulás bevételeit-kiadásait jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. 

Az Óvoda bevételeit-kiadásait jogcím szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. 

A 2014. évi Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza. 

A Társulás 2014. év december 31-i állapot szerinti költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait az 7. számú melléklet tartalmazza. 

A Társulás által biztosított közvetett támogatások kimutatása a 8. számú mellékletben található. 

A Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 9. számú melléklet tartalmazza. 

Az adósságállomány alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. 

A Társulás vagyonkimutatását – a mérlegadatok figyelembevételével – a 11. számú melléklet 

tartalmazza. 

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a 

részesedések alakulását az 12. számú melléklet tartalmazza. 

 

A Társulás 2014. évben költségvetési pénzmaradványa 772 ezer Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 

258 ezer Ft, a fennmaradó 514 ezer Ft működési célú szabad pénzmaradvány. 

 

A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését 

biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzaton történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: Értelemszerű  

Felelős: elnök 

 

 

Az ülésen más felvetés nem volt, így az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Salamon Gyula        Dr. Horváth-Lukics Tibor  

      elnök                          aljegyző 


