
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 

 

39/2014. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2014. április 25. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló keretében jóváhagyásra került a 
Társulásba integrált intézmények 2013. évi összesített pénzmaradványa – mint költségvetési pénzmaradvány – 
melynek összege 15.887 E Ft. A költségvetési pénzmaradvány módosítására van szükség, az úgynevezett év 
végi normatíva elszámolásokból adódó forrás kiegészítésekkel, és elvonásokkal. Ezek a korrekciók a Társulás 
székhelye szerinti Csanytelek Község Önkormányzata zárlati munkálatai keretében kerültek elszámolásra a 
központi költségvetési kapcsolatokon belül. A normatíva elszámolásból származó különbözetek együttes 
összege + 831.000.-Ft tagintézményi részletezésben a következő: 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központot megillető többlettámogatás           1.160.-E Ft, 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthont megillető többlettámogatás                         644.-E Ft, 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Felgyői tagintézménye visszafizetési kötelezettsége       -  170.- E Ft,  
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézménye visszafizetési kötelezettsége – 803.-E  Ft 
Normatíva elszámolás összesített egyenlege:  +831.000.- Ft. 
 
A normatíva elszámolási különbözetek többleteként jelentkező összegek kiutalása  Csanytelek Község 
Önkormányzatától a tagintézmények részére megtörtént, míg a visszafizetési kötelezettségeket a 
tagintézmények költségvetéseiből rendezték az önkormányzat költségvetésébe történő beutalásokkal.  
A fenti elszámolási különbözetekkel a tagintézményi költségvetési pénzmaradványok kiegészítése által  
összességében 16.718.- E Ft az a Társulási szintű módosított pénzmaradvány, mely ténylegesen igénybe 
vehető. Azon költségvetési intézményeknél, amelyeknél a 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatai között 
már részlegesen beszámításba került a pénzmaradvány bizonyos hányada, ott csak a maradvány különbözetek 
felosztása igényel előirányzat módosítást. A pénzmaradványok ezen hányadai és az elmúlt évről áthúzódó szállítói 
tartozások, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kerülhetnek elszámolásra. 
A határozati javaslathoz csatolt 1. melléklet részletesen tartalmazza a tagintézményi és Társulási szintre 
összesített pénzmaradvány elemeket és azok javasolt felosztását. A pénzmaradvány felosztására javaslatot az 
érintett tagintézmények vezetői tettek, melyet ekképpen terjesztek elő. 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Javasolom az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2014. április 18. 
     Tisztelettel: 
 
              Forgó Henrik 
         Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
 



…/2014. (IV. 25.) Atmöt határozat 

Tárgy: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 

Határozati  j a v a s l a t 

1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának felosztásáról szóló előterjesztésben 
foglaltakat és azt a határozathoz csatolt 1.  melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá. 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri Kató Pálné hivatalvezetőt, hogy a pénzmaradvány felosztásból 

eredő többlet előirányzatok  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésébe 
módosított előirányzatként való beépítéséről gondoskodjon. 
Végrehajtás határideje:  2014. évi költségvetési határozat módosításának beterjesztésének 

időpontja 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik elnök, 
                       Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülés 

 
 

Határozatról értesítést kapnak: 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben), 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyen), 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Helyben), 
- Irattár 

 
 

 


