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Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás  

Pénzügyi Bizottsága 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

442-2/2015. iktatószám 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi Bizottságának 2015. április 

29-én (szerdán) délután 13,30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor Attila, Mogyorósi Anikó, Nagy 

István tanácstagok 
 

Távol maradt: Köleséri János, Czakó László tanácstagok 
 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző, Kláricz János a Társulási 

Tanács elnöke, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető 
 

Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a megjelent Pénzügyi Bizottság tagjait valamint Dr. 

Nagy Éva jegyzőt, Kláricz Jánost a Társulási Tanács elnökét és Erdei Sándor pénzügyi 

ügyintézőt és Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt. 
 

Megállapította, hogy a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülése határozatképes, mivel 

6 fő Pénzügyi Bizottsági tagból 4 fő tag jelen van. Távol maradt 2 tag. 

 

A jegyzőkönyv hitelestésére felkérte Faluházi Sándor Attila tagot. Megkérdezte a Pénzügyi 

Bizottság tagjait, hogy elfogadják-e Faluházi Sándor Attila tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

A Pénzügyi Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

Faluházi Sándor Attila tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
  
Földesi Györgyné elnök: Ezzel a Pénzügyi Bizottsági ülést megnyitotta.  

A mai ülésen le kell zárni a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás, és a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014 évi 

gazdálkodását. 

 

Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:   

Napirendi pontok: 

 

1. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

2014. évi beszámolójának és 2014. évi költségvetése zárszámadásának véleményezése 

Előadó: Kláricz János elnök 

 

2. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

2014. évben képződött maradvány elszámolásának véleményezése 

Előadó: Kláricz János elnök 
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3. Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi beszámolójának és zárszámadásáról szóló 

határozatának véleményezése 

Előadó: Kláricz János elnök 

 

4. Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben képződött maradvány elszámolásának 

véleményezése 

Előadó: Kláricz János elnök 

 

5. Egyebek 

 

Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Pénzügyi Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan? 

Mivel hozzászólás nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását. 

Kérte a Pénzügyi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pontokat elfogadja.  
 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás 2014. évi beszámolójának és 2014. évi költségvetése 

zárszámadásának véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy mennyiben szükséges az, hogy 

„beszámolójának, költségvetése zárszámadása,” majd a következő napirendi pontban a 

„képződött maradvány”, és külön van a harmadik és negyedik napirendi pontban az, hogy 

hogyan rendelkeznek a pénzmaradványról. Lehetett volna-e a témát szűkebb napirendi 

pontban összefoglalni?  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Azért van négy napirendi pont, mert az első két napirendi 

pont a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulásra vonatkozik, a második két napirendi pont a Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda zárszámadására vonatkozik. 

Az előző évek tapasztalatai, és az előző évek adatszolgáltatási követelményei szerint február 

28-ig kellett a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatást elkészíteni, és szöveges 

beszámolót készíteni. Ezt most eltörölték, de minden pénzügyes a képviselő-testület vagy a 

társulás felé szövegesen is be szokott számolni az előző év eseményeiről. Azért van tehát úgy 

írva, hogy beszámoló, mert az az előterjesztés szöveges alátámasztása az elmúlt évnek. A 

zárszámadás pedig az a határozat, vagy rendelet, amivel a társulás, illetve az önkormányzat 

lezárja, és elfogadja az előző évet. A beszámoló és a zárszámadás tehát egy napirendi pont, a 

maradvány elszámolása pedig a másik napirendi pont, külön a társulásra, és külön az óvodára 

vonatkozóan. 

A maradvány elszámolásával kapcsolatosan megváltoztak a szabályok, nem 

pénzmaradványról, hanem maradványról van szó, amit külön kell elfogadni szintén a 

társulásnak is, és az óvodának is.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a napirendi pont megfogalmazásában, kell az a 

szó, hogy „költségvetése zárszámadásának” mert az első és a harmadik napirendi pont 

ugyanaz. Kell a „költségvetés” szó is? Az első és a harmadik napirendi pont szinte ugyanaz? 

De ezzel le is szeretné zárni a napirendi pontok címe magyarázatát.  
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az egyik napirendi pontban a társulásról van szó, a másik 

napirendi pontban pedig az óvodáról van szó.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a válaszadásokat, megkérte a jelenlévő bizottsági 

tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve mondják el véleményeiket az első napirendi 

ponttal kapcsolatosan: 

 

Faluházi Sándor tag: Úgy, mint a közös hivatal költségvetését, az óvoda költségvetését is ki 

kell pótolniuk az önkormányzatoknak. Bucsa Község Önkormányzatának a kertészszigeti 

önkormányzat helyett is helyt kellett állni, az előterjesztés is kitér erre. Hasonló helyzet áll 

fenn, mint a közös hivatalnál. Ez további költségeket, úgy, mint kamatköltségeket von maga 

után. Mit lehet ezzel kezdeni? 

 

Kláricz János a társulási tanács elnöke: Maga az anyag a társulás előnyeiről nem szól, de 

akkor tudnának jobban megállapításokat tenni, ha a társulás előnyeit is fel tudnák sorolni, és 

az írásos anyag is kiterjedne erre. 

Bár feladatfinanszírozásról van szó, és a feladat adott, a jogszabály által előírt finanszírozást 

mégis meg kell pótolni az önkormányzatnak.  

 

Földesi Györgyné elnök: Az előterjesztés a 2014-es évben képződött kertészszigeti tartozás 

összegéről szól, az óvoda fenntartására vonatkozóan, mi a helyzet a 2014 év előtti 

tartozásokkal kapcsolatosan. Hogyan fog realizálódni? 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A 2014 évi beszámoló elkészítésekor a tartozásokról a 

kertészszigeti önkormányzat kapott egy igazolást, ami alapján még az iskolatársulásból, a 

körjegyzőségről, és az óvoda társulásból adódott hátralékot igazolta le a bucsai 

önkormányzat. Ezek az összegek a 2014  január 1-je és a 2014 december 31-e közötti 

pénzforgalmat mutatják. 

 

Földesi Györgyné elnök: Hol tartják ezt nyilván?  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A MÉRLEG-ben van kimutatva. 

 

Földesi Györgyné elnök: Kéri, hogy tartsák számon ezeket a tartozásokat, és ne felejtsék el. 

Az IPR pénzeket el kell költeni, mert konkrét célra lett a pályázat benyújtva. A megmaradt 

összeget is így kell kezelni, el kell majd fogadni. 

 

Kláricz János a társulási tanács elnöke: Ez a pénzmaradvány most csak technikailag 

maradvány. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A maradvány számbavételét régen úgy kezelték, hogy a 

számlán lévő pénzt, a házipénztárban lévő pénzt, és figyelembe vették az átfutó tételeket, mint 

pld. a decemberben kifizetett béreket vizsgálták. Most ez megváltozott. A vállalkozási 

szemléletet tartják szem előtt, az éves összes bevétel és kiadás különbsége a maradvány. Nem 

az a maradvány, ami a számlán van. A társulás esetében sem azt az összeget kell elfogadni, 

ami a számlán van. 

 

 

Az óvodára vetítve a kiadások és bevételek egyenlege a maradvány, a számlapénz 418 eFt, de 

nem ez a maradvány, hanem a Napközi Otthonos Óvoda tekintetében 1.128.106 Ft a 
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maradvány. Ezen összeg vonatkozásában kell majd határozatot hozni, arra, hogy működés 

célra és ezen belül dologi kiadásra lehet majd felhasználni. 

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a válaszadásokat.  

Megkérdezte a Pénzügyi Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése?  

Úgy látja, és a pénzügyi beszámoló is arról ad képet, hogy gondos gazdálkodás történik. 

Láthatják, hogy mennyi összeget kell az óvoda működtetéséhez hozzáadni az 

önkormányzatnak.  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Pénzügyi Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Társulási Tanács felé elfogadásra javasolja a 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

2014 évi beszámolóját és 2014. évi költségvetése zárszámadását. 

 

A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

3/2015.(IV.29.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági határozat 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi beszámolójának és 2014. évi költségvetése zárszámadásának 

véleményezése   

A Pénzügyi Bizottság a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa felé az alábbi részletezéssel elfogadásra 

javasolja a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás 2014. évi zárszámadását  

63.105,- e Ft bevétellel 

63.101,- e Ft kiadással. 

A 2014. évi zárszámadási táblázatokat jelen határozat mellékletei tartalmazzák. 
 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi mérlege (1. melléklet)  

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi bevételek (2. melléklet) 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi kiadások (3. melléklet) 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi Működési és Felhalmozási Bevételek illetve Kiadások (Mérleg 

szerkezetben) (4. melléklet) 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás2014. évi Finanszírozási ütemterve (5. melléklet) 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi mérlege közgazdasági tagolásban (6. melléklet) 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás bevételei és kiadásai 2014. (7. melléklet) 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint (2014.) (8. melléklet) 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint (2014.) (9. melléklet) 

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (2014.) (10. melléklet) 
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Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi maradvány kimutatása (11. melléklet)  

Felelős: Földesi Györgyné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő:  2015. május 31. 

 

 

2. napirendi pont: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás 2014. évben képződött maradvány elszámolásának 

véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évben képződött 

maradvány elszámolásának véleményezését 

Megkérte Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt, hogy szíveskedjen szóban kiegészíteni a 

napirendet. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az intézményfenntartó társulás közvetítő szerepet játszik,  

az önkormányzat részéről lehívott állami normatívát, melyet az önkormányzat átad működési 

célú pénzeszközként, a társulás pedig tovább adja intézmény finanszírozásként az óvodának.  

Egy kiadásból és egy bevételből számítható a maradvány. Az óvoda tekintetében ez már több 

adatból tevődik össze a maradvány, hiszen az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők 

bére, és járulékai is ide tartoznak. Az előterjesztésben táblázatos mellékletben szerepelnek 

ezek az adatok.  

Ezek a pénzmaradványok a következő évi költségvetésének finanszírozási bevételként 

szerepelnek. 

Azt az esetet nehéz megmagyarázni, ha a maradvány kevesebb, mint a számlán lévő pénz. 

Viszont ha több a maradvány, mint számlán lévő pénz, akkor olyan előirányzatot kell képezni, 

aminek nincs fedezete?  

A 2014. évet le kell zárni minden tekintetben, a maradványt pedig a jogszabály által előírt 

formában kell határozatba foglalni.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a társulásnál a bevétel és kiadás oldala nagyon 

kis mértékben, 4 ezer forinttal tér el. Mi ennek az oka?  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A társulás számlavezetése díjának az összege van a 

számlán hagyva, ami körülbelül négyezer forint.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a válaszokat. Megkérdezte a Pénzügyi Bizottság 

tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás a bizottság tagjai részéről nem volt, ezért kérte a Pénzügyi 

Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

részére elfogadásra javasolja a 2014. évben képződött maradványt. 

 

 

 

A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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4/2015.(IV.29.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági határozat 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évben képződött maradvány elszámolásának véleményezése 

A Pénzügyi Bizottság a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás felé javasolja, hogy a 2014. évben képződött maradványát az 

alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

maradványa 3.322,- Ft melynek teljes összegét működési célra, ezen belül dologi kiadásra 

javasolja engedélyezni felhasználni.  

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

Határidő: döntés után 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi beszámolójáról és 

zárszámadásáról szóló határozatának véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi beszámolójának és zárszámadásának elfogadásáról szóló 

határozatának véleményezését.  

 

Az előző napirendek alatt már érintették ezt a napirendet is, hiszen nagyon szoros az 

összefüggés.  

 

Megkérdezte a Pénzügyi Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás a bizottság tagjai részéről nem volt, ezért kérte a Pénzügyi 

Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

részére elfogadásra javasolja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi 

beszámolóját és zárszámadását. 

 

A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

5/2015.(IV.29.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi beszámolójáról és zárszámadásáról 

szóló határozatának véleményezése 

 A Pénzügyi Bizottság a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulása felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda 2014. évi zárszámadását, az e határozat melléklete szerinti részletezéssel.  

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

Határidő: 2015. május 31. 

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben képződött 

maradvány elszámolásának véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben képződött maradvány elszámolásának véleményezését. 
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző már kitért arra, milyen adatokból tevődik össze az óvoda 

2014. évében képződött maradványa. Erről az összegről kell a Pénzügyi Bizottságnak 

határozatot hozni. 

Az óvodánál 2014 év en 1.128.106 Ft a maradvány. 

 

Kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság ezen összeg megjelölésével javasolja a Társulási Tanács felé 

a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben képződött maradványa elfogadását. 

Kérte a Pénzügyi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Pénzügyi Bizottsága jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

6/2015.(IV.29.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben képződött maradvány 

elszámolásának véleményezése 

A Pénzügyi Bizottság a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben képződött maradványát, amely 1.128.106,- Ft. Ezt az 

összeget működési célra, ezen belül dologi kiadásra javasolja engedélyezni felhasználni.  

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

Határidő: döntés után 

                   

Földesi Györgyné elnök: A tavalyi évet ezzel lezárhatják, a Társulási Tanács felé elfogadásra 

javasolta a bizottság a 2014.évi gazdálkodásról szóló zárszámadást és a maradványokat.  

Kéri, hogy az idén is úgy dolgozzanak, hogy őrizzék a közös vagyont, úgy, hogy az az 

önkormányzatoknak és az intézménynek is jó legyen. 

Megkérdezte, hogy a bejelentések napirendi pontban van-e valakinek bejelentése, 

hozzászólása? 

 

Mivel nem volt bejelentés és több napirendi pont sem volt, megköszönte a Pénzügyi Bizottság 

tagjainak részvételét és az ülést 13,55 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

    

 

 

                       Földesi Györgyné                                                  Faluházi Sándor  

     a Pénzügyi Bizottság elnöke   a Pénzügyi Bizottság tagja 

           jegyzőkönyv hitelesítő 

      

 

 

        Dr. Nagy Éva 

                                                         jegyző 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető  


