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Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

jóváhagyása 
   
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) 
bekezdésében, a 89. §-ában és a 91. § (3) bekezdésében írtak szerint eljárva terjesztem be tárgyai 
beszámolót az annak elfogadására jogosított Társulási Tanács elé jóváhagyásra.  
A Társulás 2013. évi költségvetése végrehajtásával összefüggésben lényeges elem volt, hogy a beszámolási 
időszak eredeti költségvetése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által elfogadott előirányzatokra 
épült. Ez a társulás 2013. június 30-án megszűnt és Csongrád Város Önkormányzata kilépésével 2013. 
július 1. napjától Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek önkormányzatai képviselő-testületei 
jogutódlással  a fenti társulásba integrált feladatokat az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
létrehozásával folytatták. A jelenlegi beszámoló a társulásba integrált intézmények vonatkozásában a teljes 
évi időszakot tartalmazza, mivel az intézmények jogállásában változás nem történt. A Csanyteleki 
székhelyű Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, a Tömörkény székhelyű Gondozási Központ 
Rózsafüzér Szociális Otthon és a Felgyői székhelyű (és Csanyteleken telephelyet működtető) Alsó- Tisza-
menti Egyesített Óvoda önálló intézményként látták el alapfeladataikat a teljes költségvetési gazdálkodási 
időszakban. Az új néven megalakult Társulás  költségvetése csak a II. félévi gazdálkodási események 
pénzforgalmi adatait tartalmazza. 
 
Összességében kiemelendő, hogy az intézmények az alapító okirataiknak és társulási megállapodásban 
rögzítetteknek megfelelően látták el évközi feladataikat. A tagintézmények az alap- és szakellátási feladataikat a 
Társulás Társulási Tanácsa által engedélyezett intézményi létszám keretekkel látták el, így létszám keret 
túllépés nem történt. 
A Társulás Társulási Tanácsa II. félévi munkaszervezeti feladatait a társulás székhelye szerinti Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatala köztisztviselői látták el. A Társulás működéséhez szükséges végrehajtási feladatok 
minimalizált költségeinek fedezetét a tagönkormányzatok pénzügyi hozzájárulása biztosította. 
A feladatellátáshoz szükséges állami normatívák leigénylését és továbbítását az I. félévben a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása önálló jogosultsággal rendezte, a II. félévre viszont már Csanytelek Község 
Önkormányzata volt a támogatás igénylésére és finanszírozására jogosított szerv. 
Az intézmények számára az ellátandó feladataikhoz kapcsolódó normatíváknak megfelelően, a 2013. 
októberi záró normatíva felméréshez igazodóan, az éves finanszírozási keretek 100%-a kiutalása  
megtörtént. Az év végi intézményi végleges teljesítési adatokra épülő normatíva elszámolás (többlet, és 
visszafizetési kötelezettség) pénzügyi kihatása az intézményenkénti pénzmaradvány elszámolások részét 
képezi, melynek felosztása külön napirend tárgyát képezi. 
 
A társulásba integrált feladatokhoz sem társulás sem az intézmények nem vehettek igénybe hitelt.  Az éves 
költségvetési egyensúly biztosítása külső finanszírozási elemek nélkül történt. A tárgyévi normatív 
állami támogatások, saját intézményi működési bevételek, ellátási díjak és támogatás értékű bevételek 
mellett a gazdálkodás lehetőségét  és a likviditási problémák áthidalását az előző évi (2012.) 
pénzmaradványok igénybevétele segítette. A költségvetési egyensúly fenntartásához a szociális 
intézmények működéséhez a szociális intézmények önkormányzati kiegészítő támogatásokat nem vettek 
igénybe.  



Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda két tagintézményének működéséhez Felgyő Község 
Önkormányzata 2.000  E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást, míg Csanytelek Község 
Önkormányzata 6.038 E Ft kiegészítő támogatást biztosított éves szinten. Az EU-s pályázati rendszer 
keretében a társulás két programban volt érintett 2013. évben; 

 
 
a) A DAOP-4.1.3 program keretében a Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatt lévő épület teljes 

felújítása, korszerűsítése valósult meg, amely szociális alapfeladatok ellátásához kapcsolódott. A 
pályázatot a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nyújtotta be. A projekt összköltsége 54 
millió forint, az elnyert támogatás 50 millió forint volt,  melyhez az önerőt Csanytelek Község 
Önkormányzata éves költségvetéséből biztosította. A beruházás 2013. I. félévében 
befejeződött, a záró elszámolás megtörtént.  

b) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye sikeresen pályázott 
„Referencia Óvoda” működési feltételeinek biztosítása tárgyában a TÁMOP -3.1.7 projekt 
keretében. Az elnyert 2.915 E Ft-os támogatásból továbbképzések és korszerű eszköz beszerzések 
valósultak meg. A támogatás intenzitás e területen 100%-os volt.  

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézményenként részletezett, kiemelt előirányzatok és címrend alábontású 
bevételi adatait a csatolt határozati javaslat 1. melléklete, míg az egyes kiadási részletezéseket a határozati javaslat 2. 
melléklete tartalmazza. 
 
A Társulási szintű (összesített) bevételek alakulása 2013. évben: (ezer Ft-ban) 
 
  Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 
1. Működési bevételek  84 153  89 142     105,90% 
2. Felügyeleti szervi támogatás 257 563 257 564 100% 
3. Támogatás értékű bevételek   14 435   14 427      99,90% 
4. Átvett pénzeszközök     1 979     1 253      63,30% 
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevételek    11 689    11 998     102,60% 
6. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek  809  
           Halmozott pénzforgalmi bevételek összesen:    369 819   375 193     101,50% 

 
A Társulási szintű (összesített) kiadások alakulása 2013. évben: (ezer Ft-ban) 
 
  Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 
1. Személyi juttatások, bértömeg 128 815 128 864 100% 
2. Munkaadót terhelő járulékok  34 239  34 238 100% 
3. Dologi kiadások 112 278 100 889      89,90% 
4. Egyéb folyó kiadások    1 353    1 501     110,90% 
5. Működési célú pénzeszköz átadások    3 264    3 236      99,10% 
6. Működési célú támogatásértékű kiadás      732      630      86,10% 
7. Ellátások pénzbeli juttatása      100      100  100% 
8. Beruházások    1 908    1 908  100% 

9. 
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás (II. félév)   87 130   87 130  100% 

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások      2 742  
 Halmozott pénzforgalmi kiadások összesen: 369 819 361 238       97,70% 

 
A Társulási szintű záró pénzkészlet 2013. december 31.-én (bank és pénztár számlák záró egyenlege): 
13.819  E Ft. 
 
 
 
A Társulás 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a határozati javaslat 4. melléklete tartalmazza. 
 



Lényeges körülmény, hogy az Atmöt pénzmaradványának számítása két lépcsőben történik. Az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társuláson belül közvetlenül elszámolt pénzmaradvány az un. költségvetési 
pénzmaradvány szintig kerül meghatározásra. Ez a keret összesen                                    15.887 E Ft. 
Ebből: a Társulás  költségvetési pénzmaradványa:        105 E Ft, 
 a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ pénzmaradványa:             2.802 E Ft, 
 a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon pénzmaradványa:            7.615 E Ft, 
 az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda pénzmaradványa:              5.364 E Ft. 
 
A Társuláson belül számított költségvetési pénzmaradvány azonban módosításra kerül a Csanytelek 
Község Önkormányzatánál elszámolt év végi normatív támogatások elszámolásából származó 
különbözetekkel (többlet támogatások és visszafizetési kötelezettségek). 
Ezek a külön rendezendő tételek a következők: 

- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál többlet támogatás   + 1.160 E Ft, 
- a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonról többlet támogatás   +    644 E Ft, 
- az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvodánál visszafizetési kötelezettség:    -    973 E Ft. 

A Társulás tagintézményeit érintő normatíva elszámolási egyenlege: + 831 E Ft. 
A többlettámogatásokat Csanytelek Község Önkormányzata kiutalja az érintett tagintézmények részére, 
míg a visszafizetési kötelezettséget a tagintézmény teljesíti az önkormányzat költségvetésébe. 
Az intézmények által ténylegesen igénybe vehető (szabad és kötelezettséggel terhelt) pénzmaradvány a 
költségvetési pénzmaradvány normatíva elszámolással korrigált keretösszege, melynek felosztásáról a 
Társulás Tárulási Tanácsa külön napirend keretében dönt. 
 
Az Önkormányzati Társulás egyszerűsített mérlegadatait a határozati javaslathoz csatolt 3. melléklet tartalmazza. 
A mérleg főösszegek alacsony szintjét (30.827 E Ft) az indokolja, hogy a tagintézmények működéséhez az 
önkormányzat által biztosított ingatlan és egyéb tárgyi eszköz vagyon az önkormányzatok 
vagyonmérlegében szerepel mint üzemeltetésre, kezelésre átadott befektetett eszközérték. A félévkor 
megszűnt korábbi társulásban lévő vagyon (mely különböző pályázatok és egyéb beruházások keretében 
létesült 2007. év óta) a társulás átalakulása kertében felosztásra került az érintett önkormányzatok között. 
Az egyszerűsített mérlegben a befektetett eszközök között elszámolt immateriális javak és tárgyi eszközök 
nettó értéke a II. félévben megvalósított beruházásokból származó vagyonérték. A forgóeszközök között 
kimutatott követelés állomány a vevők számlaosztályban elszámolt egyes térítési díj (étkezés, szociális 
ellátás) hátralékok állománya, mely jelentősen csökkent az előző évhez viszonyítottan. 
A pénzeszközök állománya 2013. december 31.-én 23.001 E Ft, melyből a tagintézmények záró bank és 
pénztár egyenlege 13.819 E Ft, még az idegen pénzeszközök (szociális otthoni ellátottak saját 
pénzeszközei) összege 9.182 E Ft. 
 
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások (függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások) 3.094 E Ft záró egyenlege a 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonhoz kapcsolódó 2013. december hó végén kifizetett 
nettó bérek összege. Társulási szinten a saját tőke érték 3.184 E Ft, mely 626 E Ft-tal magasabb, mint a 
2012. évi záró érték. A mérleg szerinti tartalék állomány (mely része a pénzmaradványnak) 15.887 E Ft. Ez 
az érték is jelentősen meghaladja az előző év záró tartalék állományának adatát. A növekedés 3.890 E Ft. A 
2013. évi mérleg szerinti záró kötelezettség állomány 11.756 E Ft, melyből a rövid lejáratú 
kötelezettségek állománya 1.548 E Ft (szállítói tartozás állomány a Gondozási Központ Rózsafüzér 
Szociális Otthonnál), míg az egyéb passzív (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek) pénzügyi 
elszámolások egyenlege 10.208 E Ft.  Ezen összegből a Társulás költségvetésében elszámolt függő bevétel 
1.026 E Ft, míg költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolásként kerül kimutatásra a bentlakásos 
szociális otthoni ellátottak valamennyi saját pénzeszköze mint idegen pénzeszköz. 
 
Tájékoztatom a Társulás Társulási Tanácsát arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
valamennyi intézményét érintő tételes és részletes elemi költségvetési beszámolója a vonatkozó 
jogszabályban rögzített határidőre való benyújtása megtörtént a Magyar Államkincstár részére. 
 

 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 



Javaslom az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Csanytelek, 2014. április 18. 
 

      Forgó Henrik 
Társulás Társulási Tanácsa Elnöke     
 

........./2014. (IV. 25.) Atmöt határozat 
 
Tárgy:   Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

jóváhagyása 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Elnöke által az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése, 89. §-a és a 91. § (3) 
bekezdése szerint benyújtott fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Társulás 
2013. évi költségvetéséről szóló beszámolóját, annak 
a) bevételi oldalán 369.819 E Ft módosított előirányzat mellett 375.193 E Ft halmozott 

pénzforgalmi teljesítéssel, míg  
b) kiadási oldalán 369.819 E Ft módosított előirányzat mellett 361.238 E Ft halmozott 

pénzforgalmi teljesítéssel  
ezen határozathoz csatolt, címrendnek megfelelő kiemelt előirányzat csoportok szerinti és 
tagintézményi részletezéseket tartalmazó 1. és 2. mellékletben rögzítetteknek megfelelően 
jóváhagyta. 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetése 2013. december 31.-i forduló napra 
vonatkozó társulási szintű egyszerűsített mérlegét a határozathoz csatolt 3. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás – társulási szintű – költségvetése 2013. évi 
pénzmaradványát a határozathoz csatolt 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a 
Társulás Társulási Tanácsa, egyben rögzíti, hogy ezen határozat 4. mellékletében szereplő 
költségvetési pénzmaradvány kiegészül a 2013. évi záró normatíva elszámoláshoz kapcsolódó 
többlettámogatásokkal és visszafizetési kötelezettséggel. Ezen elszámolásokat a tagintézmények 
költségvetéséből a Társulás székhelye szerinti Csanytelek Község Önkormányzat költségvetésére 
utalással rendezik az ide vonatkozó hatályos számviteli előírásoknak megfelelően. A tagintézményi 
részletezettséggel meghatározott és ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány keretek 
felosztásánál a Társulás Társulási Tanácsa külön napirendi pont keretében dönt. 

 
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 

     


