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Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 
   
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásba integrált intézmények vonatkozásában elkészítettük a II. 
félévhez kapcsolódó előirányzat módosítási javaslatokat, vagyis a 2013. évi költségvetés terv adatainak 
véglegesítését. 
A tagintézmények és a Társulásra vonatkozó módosítási javaslatokat intézményi bontásban az 
előterjesztéshez csatolt 1. melléklet (bevételi előirányzatok) és 2. melléklet (kiadási előirányzatok)   
részletesen tartalmazza. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tagintézmények vonatkozásában az előirányzatok a 
teljes 2013. évi időszakra vonatkoznak, míg a Társuláshoz kapcsolódó terv adatok a II. félévet 
tartalmazzák, ugyanis az ujjá alakult társulás irányító (felügyeleti)szervi feladatait az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Tanácsa 2013. július 1-től látja el. 
Az előirányzatok véglegesítése után az egyes intézményi keretszámok az alábbiak szerint alakulnak mind a 
bevételi mind pedig kiadási oldalon: 
 
            (E Ft) 

 
Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

Eddig 
módosított 
előirányzat 

Jelenlegi 
módosítás 

Előirányzat 
végleges 

Társulás  --- 79.167 +11.937 91.104 
Remény  Szociális Alapszolgáltató 
Központ  

59.276 60.369 +8.258 68.627 

Rózsafüzér Gondozási Központ 
Tömörkény  

121.150 130.453 -147 130.306 

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  66.659 71.730 +8.052 79.782 
Összesen: 247.085 341.719 +28.100 369.819 
      

Az intézményi előirányzatok lényegi változásai: 
 

Társulás: 
A Társulásban 102 E Ft működési bevételi többlet előirányzat került feladásra (továbbszámlázott 
szolgáltatás és kamat bevétel). A székhely önkormányzat által kiutalt  állami támogatások többlete a II. 
félévben 11.171 E Ft volt (szerkezetátalakítási tartalék gyermekétkeztetés többlet támogatása, évközi 
normatíva többletek fedezete, munkaszervezetből kiszervezett dolgozók munkabér + járulék fedezete az 
érintett intézményeknél. Működési célra átvett pénzeszköz előirányzat többleteként került feladásra 1.026 E Ft 
értékben jótállási biztosíték címén korábban letétbe helyezett kivitelezői forrás, mely az érintett 
beruházásokra vonatkozó jótállási időszak eltelte után (amennyiben műszaki hiányosság nem merül fel a 
garanciális időszak alatt) visszafizetésre kerül a kivitelező részére). Támogatás értékű bevétel kiesés címén 362 E 
Ft-tal került csökkentésre az érintett előirányzat főcsoport. A Társuláson belül a II. félévi összesített bevételi 
előirányzatok módosítása 11.937 E Ft. A  kiadási oldalon a tagintézményeknek folyósított támogatás (finanszírozás) 
előirányzat többlete együttesen 7.963 E Ft. Működési célú támogatás értékű kiadásként 602 E Ft kiadási többlet 
előirányzat került elszámolásra a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal által átvett II. félévi Munkaszervezeti 
teendők többletköltségeivel összefüggésben. Az I. félévről áthúzódó bér- és járulék költségek előirányzat 



többlet szükséglete 976 E Ft, míg a dologi és egyéb folyó kiadások többlet költség előirányzat 2.396 E Ft. 
Összességében a jelenlegi kiadási előirányzatok módosítása a Társulásnál 11.937 E Ft  
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: 
Az intézmény 953 E Ft támogatást kapott  a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltség közfoglalkoztatottak bérére és járulék költségeire. 250 E Ft többlet 
támogatás került beépítésre II. félévben, melyet a Benedict alapítvány biztosított működési célú 
pénzeszköz átadásként. A támogatás dologi kiadások fedezetére került felosztásra. A II. félév 
vonatkozásában 4.755 E Ft többlet finanszírozást kapott az intézmény részben a családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés többlet feladataihoz kapcsolódóan ugyanis július 01-től ezen 
ágazatok feladatai Tömörkény és Felgyő településekről a  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
feladatellátásához került. A finanszírozási többleten belül 450 E Ft az érintett dolgozók 
bérkompenzációjára került felosztásra a további forrás hányad bér-, és járulék, továbbá dologi költség 
többletekre került felosztásra. Az intézmény 1.850 E Ft többletet realizált ellátási díjakból eredően és 
további 450 E Ft többlet realizálódott ÁFA bevételi előirányzaton. Ezen bevételi többlet források dologi 
kiadásokra kerültek felosztásra.  
 
 

Rózsafüzér Gondozási Központ Tömörkény: 
Az intézménynél II. félév vonatkozásában 1.696 E Ft működési bevételi többlet realizálódott, viszont a 
tagintézményi finanszírozás 1.843 E Ft-tal csökkent, így bevételi oldalon összességében 147 E Ft került 
csökkentésre az eddig módosított előirányzat. A kiadási oldalon 1.835 E Ft költségmegtakarítás került 
elszámolásra a dologi kiadásokon és 130 E Ft többlet költség működési célú támogatás értékű kiadásokon. 
Beruházásokra 1.558 E Ft többlet előirányzat került számításba vételre a II. félévben így összességében a 
kiadási oldal előirányzat csökkenése is 147 E Ft.  
 

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda: 
Az intézmény TÁMOP 3.1.7-11/2-0278 kódszámú pályázat keretében 2.915 E Ft támogatást nyert 
referencia intézményi támogatásként. A program keretében ügyviteli számítástechnikai eszközök 
beszerzésére 350 E Ft került felhasználásra a támogatás többi része dologi többlet költségekre került 
felosztásra. A két Óvoda a II. félévben összességében 5.5137 E Ft intézmény finanszírozás többletre volt 
jogosult, mely részben a köznevelési törvény változásából eredő többlet költségekhez kapcsolódó 
támogatás másrészt a szerkezetátalakítási tartalékból az Óvodai étkeztetéshez nyújtott évközi támogatási 
többlet meghaladta a 4 millió forintot. Ezen együttes forrás többletek a kiadási oldalon bér- és járulék 
költség többletre és dologi költségekre kerültek elszámolásra.  
  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Javasolom a előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslatban rögzítettek 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2014. március 21. 
 
 
 

Tisztelettel: 
  

 
      Forgó Henrik 

      a Társulási Tanács Elnöke 
 
 
 
 



 
 
…./2014. (III….) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének előirányzat módosítása 
 

 

Határozati javaslat 

 
1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi 

költségvetésének előirányzat módosítása tárgyában benyújtott előterjesztést megtárgyalta és azt 
bevételi oldalon a jelen határozathoz csatolt 1. mellékletben rögzítettek alapján, míg kiadási 
oldalon a határozathoz csatolt 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulási szintű (halmozódás nélküli) bevételek módosított 
előirányzatát, mint a 2013. évi költségvetés végleges terv adatát 282.689 E Ft-ban, míg a Társulási 
szintű (halmozódás nélküli) kiadások módosított előirányzatát, mint a 2013. évi költségvetés 
végleges terv adatát szintén 282.689 E Ft-ban hagyja jóvá. 

3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Forgó Henrik urat mint a Társulás Társulási Tanács Elnökét 
és általa Kató Pálnét mint a Társulás székhely települési önkormányzatának jegyzőjét, hogy a jelen 
határozatban véglegesített előirányzatokat építse be az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
2013. évi költségvetési beszámolójába, módosított előirányzataként. 

 
Végrehajtás határideje:  2014. április 30. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik Társulási Tanács elnöke 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek) 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér intézményvezetője (Tömörkény) 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa az érintett irodavezetők 
- Irattár 


