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Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 
Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 

 
42/2013. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2013. szeptember 27. napján tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési beszámoló elfogadása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: 
Társulás) és Munkaszervezete, mint megszűnt költségvetési szervek záró beszámolója a  vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, az év végi záró beszámolóval megegyező adattartalommal, az 
alábbi jogszabályok  figyelembevételével készült el:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szókló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.), 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),  
- a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 

kormányrendeletek,  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.), 
- Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 

Kvtv.),  
- a Társulás 2/2013 (II. 13.) CsKTT. határozatával elfogadott 2013. évi költségvetés, 
- Társulási Tanács által hozott döntések, kötelezettségvállalások, és 
- a teljesítési mutatók. 

 
 

I. A Társulás 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 
 
A záró beszámolóhoz kért további előirányzat-módosításokat az 1. Bevételi és a 2. Kiadási 
címrendek, mellékletek tartalmazzák a Társulás megszűnése időpontjáig. A Magyar Államkincstár a 
Társulás áprilisi normatíva lemondását, átadását 2013. júliusában igazolta vissza, ezért (többek 
között) a Társulás utolsó módosítási javaslata az ehhez igazított előirányzatokat tartalmazza.  
 
 
II. A Társulás 2013. évközi záró beszámolója  elkészítésének operatív lebonyolítása 
 

- A 2013. évközi beszámoló (MEGSZÜNTEKNEK) füzetek elkészítését követően  
továbbítása a Társulás és a Munkaszervezete megszűnését követő 60 napon belül 
megtörtént a Magyar Államkincstár számára. A beszámoló elkészítését megelőzően a zárlati 
munkálatok, vagyonelemek átvezetése a mérlegben, a beruházások állományba vétele, 
aktiválása, az eszközök, források számbavétele, a vevő-szállítói, valamint egyéb analitikus 
és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése, a könyvviteli mérleg és pénzmaradvány kimutatás 
elkészítése megtörtént. A Társulási Tanács 41/2013. (VI. 28.) CsKTT. döntése alapján, 
annak megfelelően, (a vagyonfelosztási szerződésben foglaltak szerint) a Társulási 
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vagyonelemek átadása egyrészt Csongrád Város Önkormányzata, másrészt a Társulás 
jogutódjaként az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás számára végbe ment.  A 
Társulás pénzkészletének átutalására szintén a Vagyonfelosztási szerződés alapján, a 
Társulás megszűnését megelőző utolsó napon  (2013. 06. 29.) sor került a Társulás és 
Munkaszervezet elszámolási számlái megszüntetésével egy-időben. 

- A beszámoló elkészítéséhez szükséges egyeztetések zavartalanul zajlottak a települési 
önkormányzatokkal. 

- A Társulás 2013. évi költségvetési előirányzatainak előírása megvalósult. 
 
 
III. A Társulás 2013. évközi záró költségvetési beszámolója szöveges indokolása 
 
A Társulás által ellátandó feladatok körét a vonatkozó hatályos jogszabályok, a vállalt feladatokra 
vonatkozó megállapodások, szerződések határozták meg.  A vállalt feladatok köre: (melyet a 
Társulási Tanács a települési önkormányzatok Képviselő-testületeivel együttműködve többször is 
áttekintett és jóváhagyott) oktatási, egészségügy, szociális, sport ágazat területén valósult meg. A Társulás 
feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, valamint a települési önkormányzatok által 
fenntartott intézmények által – megállapodásokban biztosított feltételekkel rögzített módon - látta 
el,  gondoskodott a  feladatok ellátásáról a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.  
A Társulás az alábbi intézményeket működtette 2013. június 30-ig.:   
 

Megnevezés Intézmények száma 
 2013. január 1.- 

Szociális alapellátási 
feladatok      

                                                                       (Csongrád    2, 
4 önállóan működő és gazdálkodó intézmény (Csanytelek   1,    
                                                                        Tömörkény 1.) 

Óvodai nevelési feladatok  1 önállóan működő és gazdálkodó intézmény                                       
Igazgatási feladatok  1 önállóan működő és gazdálkodó intézmény  (Munkaszerv.) 
Összesen:  6 önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

 
A Társulás gazdálkodási feladatai ellátása során a Társulás Munkaszervezete a működtetés 
likviditása biztosítása érdekében folyamatosan együttműködött a tagönkormányzatokkal. A 
gazdálkodási intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a Társulási Tanács által jóváhagyott 
előirányzatok biztosították az ellátandó feladatok teljesítését.  
Folyamatosan megoldandó feladatot jelentett a költségvetési kiadások és a bevételek összhangjának 
megteremtése a Társulás költségvetési egyensúlyának megtartása. Megtörtént az állami 
hozzájárulások kiutalása, a felhalmozási kiadásokhoz (is) elnyert külső források, a különféle 
pályázatokon nyert pénzeszközök, az intézmények saját kezdeményezésű módosításai, év közben 
vállalt feladatok finanszírozása. 2013 I. félévének a zökkenőmentes működés mellett fő feladata 
volt a Társulás megszűnésének előkészítése.  
 
III/A.  A Társulás költségvetési Bevételei (1.  melléklet) 
 
A Társulás költségvetési bevételi forrásai és azok teljesítése 
 
A Társulás költségvetési bevétele 275.436 E Ft (melyből intézményfinanszírozás 194.889 E Ft) volt, 
mely a módosított előirányzatra vetítve 100 %-os teljesítésnek felel meg.  
Az összbevételen belül a saját bevételek 2.738 E Ft-ra (100 %), az előző évi pénzmaradvány 
felhasználása 20.386 E Ft-ra, a Társulást megillető költségvetési támogatás 194.695 E Ft-ra (100%) 
teljesült. 
 
A  legjelentősebb költségvetési bevételek::  

- intézményi működési bevételek áfával 2.768  E Ft (98 %, 
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- működési célú támogatásértékű bevételek 27.844  E Ft , melyből 15.236 E Ft működési 
bevétel központi költségvetési szervtől, 1.281 E Ft egyéb fejezeti kezelésű 
előirányzatokból, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 4.457  E Ft, 6.870 E 
Ft a Társulás által fenntartott költségvetési szerveitől került átkezelésre a Társulás 
számlájára,  

- beruházási bevétel európai uniós programokra és azok társfinanszírozására 26.330  E Ft, 
- beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól 3.413 E Ft, 
- irányító szervtől kapott támogatás 194.695 E Ft ( az intézmények finanszírozására). 

 
A Társulás költségvetési bevételi forrásai, annak  megoszlása:      
                                                                                                   adatok E  Ft-ban és %-ban 

Megnevezés 
Normatíva  

Saját, átvett, 
önkormányzati 

támogatás 
 ÖSSZESEN 

   
Eredeti előirányzat 379.632 107.503 487.135 
Módosított előirányzat 194.695 80.741 275.436 
Tényadat 194.695 80.741 275.436 
Módosított előirányzat teljesítése   100 100 100 
 
Halmozódás az intézményi finanszírozás miatt 194.889 E Ft. 
 
III/B. A Társulás költségvetési kiadásai (2.  melléklet)  
 
A Társulás költségvetési kiadásai intézményfinanszírozás nélkül 80.546 E Ft-ra teljesült, (ami 100%) a 
módosított előirányzathoz képest. 
Az összkiadáson belül a személyi juttatások és járulékok 0 E Ft-ra teljesültek. 
A dologi kiadások tényszáma 5.104 E Ft (100 %). Egyéb folyó kiadások 3.331 E Ft (100%). Ellátottak 
pénzbeli juttatása 0 E Ft, működési célú pénzeszköz átadás 30.873 E Ft, működési célú támogatás értékű 
kiadás 6.878  E Ft. 
A leírtak együttes hatására a működési kiadások 80.546 E Ft-ra teljesültek (100 %). 
 
A felhalmozási kiadások 34.360. E Ft-os tényadata 100 %-nak felel meg. 
 
A jelentősebb beruházások felsorolása a bevételeknél megtörtént. 
 
A Társulás költségvetési mérlegének kiadási előirányzatai  (a 2013. év teljesítési adatai alapján)  
megoszlása az alábbi: 

 
adatok E Ft-ban, %-ban 

Megnevezés Személyi 
juttatás Járulékok 

Dologi, 
egyéb 
folyó 

kiadások 

Átadott 
pénzeszköz  

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása 

Beruházás, 
Felújítás Összesen 

Eredeti előirányzat 0 0 1281 0           0 106222 107503 
Módosított előirányzat 0 0 8436 37751 0 34360 80547 
Tényadat 0 0 8435 37751 0 34360 80546 
Mód. előirányzat teljesítése   0 0 100 0 0 100 0 
 
Európai Uniós támogatások: 
A Társulás által benyújtott, folyamatban lévő pályázatok 2013.06.30-án: 

- DAOP-4.1.3/A-11-2012-0016 – Szociális Ellátások Intézménye új telephelyének, III. 
sz. Idősek Klubjának kialakítása a bokrosi városrészben:  a  Társulás megszűnése 
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okán készült vagyonfelosztási szerződés alapján a projekt további gondozása 2013. 07. 01. 
napjától  Csongrád Város Önkormányzatát kötelezi,  a hozzá kapcsolódó vagyonnal együtt. 
 

- DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 – A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási 
színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása 
érdekében:  a Társulás megszűnése miatt kötött vagyonfelosztási szerződés alapján a 
projekt további gondozása 2013. 07. 01. napjától a hozzá kapcsolódó vagyon kezelésével 
együtt átkerült Csanytelek Község Önkormányzatához. 
 

IV. A Társulás költségvetési  pénzmaradványa változásának tartalma és okai: 
 
A Társulás költségvetési bankszámlái és a pénztár záró-egyenlege 0 E Ft. Az előzetes 
megállapodások alapján a Társulás és a Munkaszervezet számláján meglévő összegek átadása az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás, mint a Társulás jogutódja részére 4.936.475 Ft 
összegben, Csongrád Városi Önkormányzat részére 1.335.053 Ft megtörtént. 
  
V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása: 
A beszámolási időszakban hitelfelvétel és értékpapír-művelet bonyolítására nem került sor. 
 
VI. A Társulási vagyon alakulása 
 
Mind az eszközök, mind a források vonatkozásában A Társulás és  Munkaszervezete vagyona, a 
szervezetek  megszűnéskor mind az eszközök, mind a források tekintetében  0 E Ft szerepel a 
nyilvántartásban. 
 
A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE KÖLTSÉGVETÉSE:  
                                                                                                            
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Társulás Munkaszervezete költségvetési kiadásainak részletezése: 
 
A Munkaszervezet költségvetési kiadása 9.184 E Ft (100 %). Ezen belül személyi kiadás 4.186 E Ft 
(100 %), járulék 1.053  E Ft (100 %), dologi kiadás 1.992 E Ft (100 %), ellátottak pénzbeli juttatása 0 E 
Ft, pénzeszköz átadás 1.953 E Ft (0%),. 
 
A Társulás Munkaszervezete alkalmazottai munkájával segítették a Társulás fenntartásában lévő 
intézmények működését, hozzájárultak a pályázatok sikeres megvalósításához. 
A feladatokat 3 fő munkatárs látta el:             1 fő munkaszervezet vezető, 
      1 fő gazdasági-ügyviteli munkatárs, 
      1 fő szociális referens és 

1 fő 2 órás gazdaságvezető (megbízással). 
 
 

Forrás megnevezése E Ft-ban 2013. év 
Kiadás                                                   9184  
Bevétel 9184 

Saját 234 

normatív finanszírozás 0 
Önkormányzati támogatás 0 
átvett pénzeszköz, bevétel 6774 

Munkavállalói létszám (fő) 3 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Indítványozom az előterjesztés és melléklete megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2013. szeptember 20. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 
         Forgó Henrik 
            Társulási Tanács Elnöke 
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…./2013. (VIII.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy:  A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési beszámoló elfogadása 
 

Határozati javaslat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által a  2/2013. (II. 13.) CsKTT határozatával 
elfogadott 2013. évi költségvetésének  

a) halmozódás nélküli bevételi és kiadási főösszegét a Társulás esetében 80.547 E Ft, 
b) a Munkaszervezet esetében                                                         9.184 E Ft összegre  

 módosítja az előterjesztés 1.)-2.) mellékletében részletezettek szerint 2013. 06. 30.-i hatállyal. 
 

2.) Az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 1.) pontban 
megállapított bevételi és kiadási főösszegét a Társulás és költségvetési szerveinek címe, 
alcíme, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az ezen 
határozathoz csatolt  1.)-2.) melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 
3.) Az Alsó- Tisza-menti Társulás Társulási Tanácsa ezen határozat 1.) pontjában 

megállapított költségvetési kiadási főösszegből az alábbi kiemelt előirányzatokat hagyja 
jóvá:  

Társulás 2013. évi költségvetésében 
     
 

Kiemelt előirányzatok megnevezése Összege E Ft-ban 
- személyi juttatások                          0        

e Ft - járulékok 0 
- dologi kiadások 8.436 
- ellátottak pénzbeli juttatása 0 
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 37.751 
- felhalmozási kiadások 34.360 
Összesen:  80.847 

 
 

Munkaszervezet 2013. évi költségvetésében 
 

 
 
 
 
 

 
1.)  

 
 
 
4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

a) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi záró beszámolóját   
 

80.546 E Ft bevételi főösszeggel 

Kiemelt előirányzatok megnevezése Összege E Ft-ban 
- személyi juttatások                  4.186 e Ft              

4.186       e Ft - járulékok 1.053 
- dologi kiadások 1.992 
- ellátottak pénzbeli juttatása 0 
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.953 
- felhalmozási kiadások 0 
Összesen:  9.184 
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80.546 E Ft kiadási főösszeggel 
         0 E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal 
         0 E Ft módosított pénzmaradvánnyal  
         0 E Ft eszköz-forrás főösszeggel 

hagyta jóvá, 
 

b) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének 2013. évi záró beszámolóját   
 

9.184 E Ft bevételi főösszeggel 
9.184 E Ft kiadási főösszeggel 
       0 E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal 
       0 E Ft módosított pénzmaradvánnyal  
       0 E Ft eszköz-forrás főösszeggel 

fogadta el. 
 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik elnök 
Beszámolás határideje:  felülvizsgálat során 

 
 

Határozatról értesítést kapnak: 
- Társulás Társulási Tanács Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Csongrádi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
- Városellátó Intézmény, Csongrád 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetője (Tömörkény) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Boda Anita, Társulási szociális referens 
- Viglási Nóra, Társulási referens 
- Irattár 

 
 


