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Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a  Társulás tag-településeinek polgármesterei egységes álláspontot 
alakítottak ki arról, hogy a Társulás alapfeladatai közül a Csongrádi kistérséget érintő terület- és településfejlesztési 
feladatokat elsődlegesnek tekintik. 
A Társulásban 2014. évtől továbbra is ellátandó  eddigi működési jellegű feladatok (szociális alap- és 
szakellátás, óvodai nevelés, belső ellenőrzés stb.) tekintetében az eredményes és hatékony együttműködés 
csak megfelelő feltételek teljesülése esetén biztosítható, amennyiben a Társulási feladatellátás központi 
alap- és kiegészítő feladat-ellátási támogatások összegei nem csökkennek.   
A 2013. január 1-től megszüntetett Munkaszervezeti feladatok támogatására eddig nyújtott kieső központi költségvetési 
források fedezete pótlására – egyeztetett szintű – önkormányzati átadott pénzeszközök bevonása 
elengedhetetlen, erre az érintett önkormányzatok 2014. évi költségvetési rendeletükben vállalnak garanciát. 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. )24. § 
(1) bekezdése szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Társulás  Társulási Tanácsa Elnöke október 
31. napjáig nyújtja be a Társulás Tanácsának. 

A költségvetési koncepcióban a Társulás költségvetése elkészítése előtt a Társulás Tanácsa  azokat az 
alapelveket határozza meg, amelyre  a gazdasági évet megalapozó, a működés pénzügyi biztonságát garantáló költségvetés 
készülhet el. 

A 2014. évi költségvetési koncepció összeállításakor még nem állnak rendelkezésre a végleges költségvetési 
számok, ugyanakkor a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közös levele alapján a 
tervezést – a 2014. évi költségvetési támogatási igények felmérését – a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat (továbbiakban: költségvetési törvény-tervezet) 
alapján meg kell megkezdeni, mivel valószínűsíthető, hogy a költségvetési törvény-tervezetben szereplő 
számokban nagy változás nem történik. 

A költségvetési koncepció összeállításánál a legfontosabb elvként rögzíthetjük, hogy: 

- a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását biztosító Remény Szociális Alapszolgáltató Központ anyagi 
támogatása biztosított a költségvetési törvény-tervezet 2. melléklet III. 3., valamint 4. pontja szerint: 
„a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, 
valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására, szakmai 
dolgozók béréhez, valamint intézmény-üzemeltetéséhez”.  
Amennyiben a központi költségvetésben előirányzott támogatás fedezni fogja a feladatellátás 
biztosításának, azaz az intézmény működési kiadásainak költségét, akkor a korábbi évek gyakorlatától 
eltérően az intézmények a székhely település önkormányzata által éves költségvetéséből nyújtott többlettámogatást 
nem kell betervezni a Társulás költségvetésébe. 
 



Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az Áht. túl az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza, miszerint  
 

- a költségvetési koncepció kidolgozása során a kiinduló pontot a beterjesztett költségvetési törvény-tervezet 
jelenti, amely alapján a feladatalapú támogatást (a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, a 
Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon és az Alsó- Tisza-menti Óvoda)  működtetésére 
jogosult igényelni a gesztor település önkormányzata. 

- A családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás esetében, mind a 3 tagtelepülés, míg a házi segítségnyújtás terén 
(Felgyő és Csanytelek községek) feladatellátásáról a Társulás gondoskodik, ezért a gesztor 
önkormányzat az ellátást igénybe vevők után kiegészítő támogatás lehívására jogosult. 

- Saját bevételként tervezett az intézményi terítési díjak összege, amely a Társulás által fenntartott szociális 
intézményben fizetendő térítési díjak összegének (melyben az élelmezési normatíva, és az infláció mértéke 
jelenik meg) maximum 5 %-kal javasolt emelni, igazodva az ellátottak jövedelméhez is.  

- További saját bevételként a Társulás tagjai költségvetési támogatása összege jelölhető meg, amely 
mértékét a Társulási Megállapodásban rögzített feladatok véglegesítése esetén lehet pontosan 
meghatározni a költségvetés tervezésekor. 

 
A koncepció alapján elkészített költségvetési határozat-tervezet a jövőben várható feladatok ellátásához 
szükséges anyagi forrásokat mutatja be.  
A költségvetési koncepció hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás (a Társulási Tagok döntése alapján felvállalt 
feladatok megvalósítása során) 2014. évi költségvetés tervezése reális legyen.  
 
A jövőben a fejlesztési feladatok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a különböző 
pályázatok benyújtása, a fejlesztési, felhalmozási források kiegészítése szempontjából, célszerű ezért pályázat 
előkészítésre és a pályázatok önerejére pénzeszközöket elkülöníteni, (amennyiben a tervezett bevételek lehetőséget 
nyújtanak) általános tartalék képzésével. 
 
A költségvetési törvény-tervezet ismeretében az állapítható meg, hogy a társulások feladat-ellátási 
támogatása (normatív finanszírozás) csak a Társulás által fenntartott intézmények (Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon és az Alsó- Tisza-menti 
Óvoda) üzemeltetésére áll rendelkezésre központi támogatás, melyen túl a gesztor település által 2014. évre 
igényelhető a szociális alapszolgáltatás feladatellátásának kiegészítő  támogatása. 
A Társulás saját bevételei a kamatbevételre és a feladatellátáshoz megállapított átadott pénzeszközökre 
szűkülnek, ezért a Társulás jövő évi költségvetését a Társulás által felvállalt feladatokhoz kell tervezni. 
 
A költségvetési koncepció kapcsolódik tag-önkormányzatok célkitűzéseihez, s összhangban áll a Társulási 
Megállapodásban rögzítettekkel és a korábbi döntésekkel is. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom a Tisztelt Társulási Tanácsnak az előterjesztés tárgyalást követően annak és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

C s a n y t e l e k, 2013. október 28. 

 

       Tisztelettel: 

 

 
          Forgó Henrik 
             Társulási Tanács Elnöke  



…./2013. (X. 31.) Atmöt határozat 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 

H a tá r o z a t i  j a v a s l a t  

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Önkormányzati Társulás 2014. évre 
vonatkozó költségvetési koncepciójára irányuló előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozza: 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésében előtérbe kell helyezni a 
Társulási Megállapodásban vállalt feladatok színvonalas, biztonságos ellátását a  központi 
költségvetésből lehívott feladat alapú finanszírozáson, a kiegészítő támogatáson túl  a tag-
önkormányzatok által átadott támogatás összegéből kell tervezetten finanszírozni. 

2.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális és nevelési intézmények 
költségvetését úgy kell megtervezni, hogy azok garantálják az intézmények biztonságos működését 
és legalább a 2013. évi színvonalú feladat-ellátást, melynek megvalósítása érdekében az 
intézmények szolgáltatásait igénybe vevők által fizetendő intézményi a térítési díjakat (az 
élelmezési nyersanyag normát és a tervezett inflációt alapul véve) 5 %  mértékű emelését – a 
gesztor önkormányzat rendeletében való szabályozását– írja elő. 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tagjai terület- és településfejlesztési terve 
megvalósítása érdekében pályázati önerő alap létrehozásával, a vonatkozó központi pályázati 
lehetőségek igénybevételével  egészíti ki a pénzügyi forrásokat. 

Végrehajtás határideje:  2013. október 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik Társulási Tanács Tanácsa Elnöke 
Beszámolás határideje: a 2014. évi költségvetés elkészítése határideje 

 

Határozatról értesítést kapnak: 
- Társulás Társulási Tanács Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Hivatalvezetője (feladat-ellátó) 
- Víglási Nóra Társulási referens 
- Irattár 


