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E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

2014. december 19. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső 
ellenőrzési jelentés elfogadása 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás okleveles pénzügyi 
revizora Juhász Lejla elkészítette az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése 
tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentését, melyet 2014. 12. 17. napján megküldött az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás részére. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 42. § (1)-(3) bekezdése alapján:  

(1) A belső ellenőrzési vezető a jelentés tervezetét, illetve annak kivonatát egyeztetés céljából megküldi az 
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a 
jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együttesen: érintettek).  

(2)  Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek 
megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.  

(3)  Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 
30 napos határidőt is megállapíthat. 

A fentiek alapján kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a Társulás Társulási Tanácsa elé a belső 
ellenőrzési jelentést annak  elfogadását kezdeményezve. 

Javaslom a Társulás Társulási Tanácsának az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri jelentés és a mellékelt 
határozati javaslat megvitatását, továbbá változtatás nélküli elfogadását. 

Csanytelek, 2014. december 17. 

      Tisztelettel 

 

         Forgó Henrik 
                    Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 

mailto:atmot@csanytelek.hu


 

…./2014. (XII. 19.) Atmöt határozat 

Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzésének, belső 

kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Határozati javaslat 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ában 

rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi 

költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentését napirendje keretében  a Társulás Társulási 

Tanácsa Elnöke által a Társulás Társulási Tanácsa elé a kötelezettségének eleget téve beterjesztett jelentést 

változtatás nélkül jóváhagyta.  

 

Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön) 

- Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) és  
általa 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 

- Irattár   
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI  J E L E N T É S  
 

 

AZ ALSÓ-TISZA-MENTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉNEK  

ELLENŐRZÉSÉRŐL 
 

 

 

 
 

Ellenőrzött szerv:    Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, 

 

 

 

Ellenőrzést végzi:    Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor  

       

 

Ellenőrzésre vonatkozó  

jogszabályi  felhatalmazás :  370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről  

 

Ellenőrzött időszak:    2014. év 

 

 

Ellenőrzés típusa:                      Szabályszerűségi ellenőrzés  

 

 

Ellenőrzés időpontja :   2014. december  hó 

 

 

 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

2014. évi költségvetésének tervezése a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, megalapo-

zottan történt-e, megteremteti-e a feladatellátás feltételeit.  

 
 
 



 

A 2014. évi költségvetés tervezése 

 

Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás az Áht. 12. § -ban foglaltaknak megfelelően a 

költségvetés tervezése során biztosította, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag 

megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához 

szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 

A Társulási Tanács 2014. február 28-án  megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás 2014. évi 

költségvetését: 

• bevételi oldalon 454.508.398.- Ft bevételi főöszeggel, 

• kiadási oldalon 454.508.398.- Ft kiadási főöszeggel. 
A határozatban rögzítették továbbá, hogy: 

• a Társulás és a tagintézmények költségvetési egyensúlyának biztosításához  külső 
finanszírozási elemként hitelt nem vesz igénybe, az esetleges tagintézményi likviditási 

problémák kezelése csak a tagintézmény működési helye szerinti önkormányzat által a 

költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatással biztosítható. 

• a Társulás költségvetésében az eredeti előirányzatok között nem szerepeltet Európai 
Uniós és hazai forrásból támogatott folyamatban lévő vagy új fejlesztési célkitűzést, 

ezek módosított előirányzatként épülhetnek be a Társulás költségvetésébe, 

• a Társulás az állmai normatív támogatással nem fedezett és a Társulás 

költségvetésében elszámolandó közös költségek éves keretösszegét 2.872.000 Ft-ban 

hagyta jóvá. 

 

Az Áht. 26. § (1) a) pontban foglaltaknak megfelelően a Társulás költségvetését a 

8/2014.(II.28.) Atmöt határozatában állapította meg. A költségvetési határozatot az ellenőrzés 

időpontjáig egy alkalommal, 2014. május 30-i ülésen hozott 19/2014. (V.30.) Atmöt 

határozattal módosították. A módosított költségvetés: 

• bevételi oldalon 481.475.338,-Ft bevételi főösszegre, 

• kiadási oldalon 481.475.338,-Ft kiadási főösszegre, módosult. 
A módosítás részletezését az 1-10 számú mellékletek, az önként vállalt és kötelező feladatok 

részletezését a 13/a, 13/b mellékletek tartalmazzák. 

Az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazást adott a társulásban működő 

tagintézmény vezetők részére, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatain belül indokolt 

esetben belső átcsoportosításokat hajtsanak végre. Az átruházott hatáskörű havi előirányzat 

módosításokról kötelesek tájékoztatni a Társulás Tanácsát a módosítást követő ülésen. 

Az Áht 27.§ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a társulás bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

A Társulás költségvetése tartalmazta: 

a) a Társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 

kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 

b) a Társulás által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint 

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerinti bontásban, 



c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési 

maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 

e) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § 

(4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal 

kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges 

felhatalmazást. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési  

bevételei rovatrend szerinti részletezése 

2. számú melléklet: az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési  

kiadásai rovatrend szerinti részletezése 

3. számú melléklet: a Társulás 2014. évi költségvetési bevételei 

4. számú melléklet: a Társulás 2014. évi költségvetési kiadásai 

5. számú melléklet: az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei 

(településenként) 

6. számú melléklet: az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai 

(településenként) 

7. számú melléklet: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési 

bevételei 

8. számú melléklet: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési 

kiadásai 

9. számú melléklet: a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon 2014. évi költségvetési 

bevételei 

10. számú melléklet: a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon 2014. évi 

költségvetési kiadásai 

11. számú melléklet: az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségei várható 

alakulása 

12. számú melléklet: az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi előirányzat 

felhasználási ütemterve 

13. számú melléklet: 2014. évi bevételek, kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, 

előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint  

 

Az Áht. 24. § (1)
  

bekezdés szerint a munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési szerv 

vezetője (jegyző)  által elkészített, a 2014. évre vonatkozó költségvetési határozat-tervezetet a 

Társulási Tanács Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

negyvenöt napon belül benyújtotta a Társulási Tanácsnak.  

 

A munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési szerv a Társulási Tanács által elfogadott 

költségvetésről a KGR rendszerben szolgáltatott adatot a Magyar Államkincstár felé.  

 

Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  2014. évi költségvetése és január-november havi 

teljesítése 

Pénzforg. 

Szla.szám 

Költség- 

vetési 

szla.szám Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Ft. 

Módosított 

előirányzat 

Ft. 

Teljesítés 

Ft. Teljesítés % Maradvány 

051 K1 Személyi juttatások 0 72 000 72 000 100,0 0 

052 K2 

Munkaadókat 

terhelő járulékok, 

szoc.hozzájár. 0 18 000 17 496 97,2 504 



053 K3 Dologi kiadások 1 272 000 1 287 000 2 169 689 168,6 -882 689 

055 K5 

Egyéb működési 

célú kiadások 1 600 000 4 377 000 3 312 439 75,7 1 064 561 

058 K8 

Egyéb felhalm.célú 

tám. Áh-n belül 144 828 144 828 144 828 100,0 0 

059 K9 Finansz.kiadások 171 970 680 171 970 680 156 443 372 91,0 15 527 308 

051-059 K1-9 Összes kiadás 174 987 508 177 869 508 162 159 824 91,2 15 709 684 

091 B1 

Műk.célú tám. 

Áht.belülről 174 842 680 177 619 680 162 278 608 91,4 15 341 072 

092 B2 

Felhalm.célú tám. 

Állaházt. belülről 144 828 144 828 144 828 100,0 0 

094 B4 

Működési 

bevételek 0 0 459 420   -459 420 

098 B8 

Központi 

irányítószervi tám. 0 105 000 105 000 100,0 0 

091-098 B1-8 Bevétel összesen 174 987 508 177 869 508 162 987 856 91,6 14 881 652 

A Társulás költségvetésének elkészítése, valamint a bevételek és a kiadások év közbeni 

könyvelése településenként és intézményenként elkülönítetten történt, így biztosítva volt, 

hogy az érintett önkormányzatok részére megfelelő információt nyújtson. 

Összegezve: az előirányzatok és az időarányos teljesítések adatai alapján az Alsó-Tisza-

menti Önkormányzati Társulás  a költségvetés tervezése során biztosította, hogy a tervezett 

bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a feladatok megfelelő 

ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Költségvetése a 2013. évi 

CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben, valamint a helyi 

önkormányzatokat 2014. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető 

forrásokról szóló, közzétett támogatások figyelembevételével és a helyi bevételi források 

felmérésével került kialakításra. Az Áht. 26. § (1) a) pontban foglaltaknak megfelelően a 

Társulás költségvetését a 8/2014.(II.28.) Atmöt határozatában állapította meg. A költségvetési 

határozatot az ellenőrzés időpontjáig egy alkalommal, 2014. május 30-i ülésen hozott 

19/2014. (V.30.) Atmöt határozattal módosították. Az Áht 27.§ (4) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási 

tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Csanyteleki Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A 

Társulás költségvetésének elkészítése, valamint a bevételek és a kiadások év közbeni 

könyvelése településenként és intézményenként elkülönítetten történt, így biztosítva volt, 

hogy az érintett önkormányzatok részére megfelelő információt nyújtson. 

Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területekért felelős vezetők neve, beosztása: Forgó 

Henrik – polgármester, Kató Pálné – jegyző. 

 

Csanytelek, 2014. december 08. 

 

 

Juhász Lejla 

Belső ellenőr 
 

 



 

 

Záradék 

 

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -   a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről- 

A 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát 

megismertem, egyúttal tudomásul veszem az alábbi bekezdéseiben foglaltakat: 

(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni 

a belső ellenőrzési vezető részére. 

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 

napos határidőt is megállapíthat. 

(4) Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb 

határidőt is megállapíthat. 

(5) A jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a 

határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, 

valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető 

megbeszélés kezdeményezésére. 

(6) Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal 

együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység 

vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy 

szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül. 

(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételezési határidő 

lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott 

észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását. 

(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek 

észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához. 

43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell 

tartani, bármelyik fél kezdeményezésére. 

(2) Az egyeztető megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést 

végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél 

végzett ellenőrzés esetén annak belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és 

szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Az 

egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A 

jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez. 

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a jelentéstervezetet az 

érintetteknek ismételten megküldheti visszamutatás céljából 5 napos határidővel. 

(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr 

aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére. 

44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi: 

a) irányított, illetve felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve 

b) saját szervezet ellenőrzése esetén az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá 

c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, 

és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére. 

(2) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását. 

(3) A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a 

lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az 

adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

 

 

Csanytelek, 2014. ………… 

 

………………………………    ……………………………. 
Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás       Jegyző  

Elnöke 


