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TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!  

   

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)  34. § (5) bekezdése alapján a 

társulás jogosult előirányzatainak módosítására.  

A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2019.évre vonatkozó 

költségvetésének módosítását terjesztjük a Társulási Tanács elé. 

Bevételi oldalon a 2019.évi eredeti előirányzat 53.407.000.-Ft volt. A módosított előirányzat 

57.413.999.-Ft, mely működési célú támogatás önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti 

Község Önkormányzatától). 

Kiadási oldalon a dologi kiadások módosított előirányzata 90.999.-Ft, mely a számlavezető bank felé 

fizetendő bankköltség, illetve az irányító szervi támogatás folyósítása módosított előirányzata 

57.323.000.-Ft, mely összeg intézményfinanszírozás jogcímen került továbbadásra a Mesevirág óvoda 

részére.  

Az egyes bevételek és kiadások részletezését az 1. mellékletben, a kiadások és bevételek alakulását a 

2. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 3. mellékletben, az 

Áht.29/A.§. szerinti tervszámokat a 4.mellékletben szerepeltetjük.   

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen.  

  

 

  

HATÁROZATI JAVASLAT  

I.  

 Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 

2019. évi költségvetés módosításáról szóló határozatát elfogadja és a…/2020. (VII.    .) számon 

határozatai közé iktatja.  

Monostorapáti, 2020. július      .  

Takács Péter sk 

 elnök  
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Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás...../2020. (VII.    .) 

Társulási Tanács határozata 

a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.24.) . határozat módosításáról 

( t e r v e z e t ) 

 Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi 

költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza.  

(1) A 2/2019. (I. 24.) Társulási Tanács határozat 2. pontja  helyébe az alábbi bekezdés lép:   

„(1) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 

2019. évi költségvetését  

                                                       57.413.999 Ft  költségvetési bevétellel  

                                                               90.999 Ft  költségvetési kiadással 

                                                                         0 Ft  finanszírozási bevétellel  

                                                      57.323.000 Ft  finanszírozási kiadással 

                                                                        0 Ft  költségvetési egyenleggel, 

állapítja meg. ” 

(2) A 2/2019. (I. 24.). határozat 2. pontja mellékletei helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, 

amelyben a Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás  összes 

bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Társulási 

Tanács.  

(3) 2/2019. (I. 24.) határozat 2. mellékletei helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a 
működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.  

(4) A 2/2019. (I.24.) határozat 2. mellékletei helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben 
előirányzat-felhasználási tervét, valamint 4.melléklete lép, melyben Áht.29/A.§.szerinti 

tervszámait fogadja el.  

Monostorapáti, 2020. július      .  

  

  

  

                                                                                                                                Takács Péter  

                                                                                                                                       elnök  
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