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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. áprilisi ülésére 
 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal  2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotása (zárszámadás) 
 

  
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése és a 91. § (1) bekezdése, valamint 
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítettük el az 
önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
E beszámoló központi szabályozókban megadott szempontokra épül, mely az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2013. évi gazdálkodásáról átfogó képet nyújt. 
 
1.)   Az önkormányzatunk hatósági igazgatási társulásban nem, viszont intézmény fenntartó kistérségi  

társulásban 2007. 08. 01-től önkormányzati társulásban 2013. 07. 01-től vesz részt.  
2.) Az önkormányzati igazgatásban (az önkormányzati hivatalban) foglalkoztatott köztisztviselők 

létszáma 2013. január 1-jén és 2014. január 1-jén is 11 fő.  
3.) A 2005. március 29. napjától működő Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében az alábbi 

részágazatok feladat-ellátása kiegészítő támogatásával vett részt önkormányzatunk 2013. 06. 30.-ig:  
- pedagógiai szakszolgálat működtetésében, 
- átmeneti otthonban (Csongrád) történő elhelyezési lehetőség biztosításában, 
- környezetvédelem (közös hulladékgazdálkodási terv) fenntartásában, 
- központi orvosi ügyelet működtetésében, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásában, 
- belső ellenőrzés végzésében, 
- egészségügyi, sport, közművelődés és közigazgatás területén szervezési pályázati együttműködésben, 
- fejlesztési célú társulás keretében alapvetően a közép,- és hosszú távú infrastrukturális fejlesztési 

célok, programok előkésztésében működtünk együtt a késtérségen belüli önkormányzatokkal.  
Önkormányzatunk 2007. augusztus 1. napjától az alapfokú oktatási, nevelési és a szociális intézményi feladatok 
ellátását átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására. 2013. július 1-től a társulásba integrált 
feladatok ellátását az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás látja el (tagjai: Csanytelek, 
Tömörkény és Felgyő Községek Önkormányzatai). Ezen önkormányzati társulás székhelye és egyben 
gesztor települése Csanytelek. 

 
4.)      Településünk 2011. évben az ivóvízminőség-javító  projekt végrehajtására  önkormányzati társulást hozott  

létre és folyamatosan tart fenn  Csongrád Város Önkormányzatával. A társulás megnevezése: 
Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. 

 

  



 
1.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 

 
A beszámolási időszakban szervezeti és gazdálkodási jogkörökben két lényeges változás történt.  A 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki Szent László Általános Iskola működése állami 
fenntartásba került és 2013. július 1-től Csanytelek Község Önkormányzata költségvetésébe beépült a 
jogutódlással létrejött Alsó- Tisza-menti önkormányzati társulás finanszírozási tartalmú költségvetése.  
 
Az önkormányzati hivatal  mellett (2013. január 1. napjától)  két (társulásba integrált) intézmény:  

 
- az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (mint az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Egyesített 

Óvodája) a Társulás tagintézménye, 
- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

költségvetési szerve), 
látta el a kötelező önkormányzati feladatokat. 
A  Társulásban működtetett két tagintézmény gazdálkodásával összefüggő számviteli-politika alapelvei a 
beszámolási időszakban alapvetően nem változtak.  
Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A vagyonelemek könyv szerinti, becsült értéken 
kerülnek kimutatásra, az önkormányzat nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. 
A hatályos számviteli előírásoknak megfelelően az éves zárómérleg eszköz tételeiben az adósok 
állományából a 90, 180 és a 360 napot meghaladó fizetési követelések összegéből az egyszerűsített 
értékelési eljárással megállapított rész kivezetése megtörtént. 
 
A belső ellenőrzési feladatok ellátása éves munkaterv alapján történt, az elvégzett munkálatokról éves 
ellenőrzési, valamint összefoglaló ellenőrzési jelentés készült. Az év közben folyamatosan végzett belső 
ellenőrzés –melynek ellátása 2008. 01. 01.-től szintén a társulás keretében valósul meg - nem tárt fel olyan 
hiányosságokat, amelyek alapján akár a korábbi időszakok mérleg tételeit, vagy a költségvetési beszámolók 
egyes tételeit módosítani kellett volna. 
 
Önkormányzatunk hatékonyan együttműködik a helyi civil szervezetekkel. 2013. évben pályázati rendszerben a 
Képviselő-testület anyagilag 6 civil szervezetet támogatott az önkormányzat költségvetése terhére.  
 
Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik. 
 
Önkormányzatunk 100 %-os tulajdonosa a Közmű- Építő Beruházó és Szolgáltató Kft-nek, mely 
könyvviteli mérlegben részesedésként kerül kimutatásra. A Kft által az önkormányzat hatáskörében ellátott 
önkormányzati közszolgáltatási feladatokhoz (ivóvíz- ellátás, gyermek- és diákétkeztetés, szociális célú 
étkeztetés) üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökkel biztosította a működtetés feltételeit. 2014. január 
1-től a jogszabályi változások okán az egészséges ivóvíz ellátással kapcsolatos szolgáltatást már nem a KÉBSZ Kft. 
végzi,  hanem a közszolgáltatási szerződésben e feladattal megbízott, minden hatósági engedéllyel 
rendelkező Alföldvíz Regionális Vízi-közműszolgáltató Zrt. Ezen feladatokhoz önkormányzati kiegészítő 
támogatás nem kapcsolódott, viszont a vagyon kezelésbe adása megtörtént. 
 
Az Önkormányzati Társulásba integrált intézmények tekintetében az érintett ingatlanok (épületek, 
építmények), tárgyi eszközök és egyéb eszközök (tételes leltár alapján) önkormányzati tulajdonban 
maradtak a Társulás használati jogának biztosítása mellett.  
 
A szilárdhulladék gyűjtését, szállítását és kezelését, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatást vállalkozásba adás 
által biztosítjuk a településen, mint kötelező közszolgáltatást. A tárgyévben (2013.) lezárult a  
„Szennyvízhálózat és tisztítómű építés” projekt előkészítése. 2014. évben kezdődhetnek el a kivitelezési 
munkálatok a KEOP.-1.2.0 program keretében, a nettó bekerülési költség 100%-os támogatásával. A 
beszámolási időszakban önkormányzatunk aktívan élt a közfoglalkoztatás lehetőségével. A START- 
mintaprogram három ágazatában  összesen 51 fő foglalkoztatására került sor, míg a téli közfoglalkoztatás 
20 fő bevonásával valósult meg. 
 



Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 22 millió forintos költségvetési hiánnyal számoltunk. 
Ezt sikerült évközi beépülő központi állami támogatások igénybevételével pótolni. (Szerkezet-átalakítási- tartalék, 
gyermekétkeztetés támogatása, beszámítás visszapótlás.) 
 
Forráshiány pótlására irányuló pályázatot nem nyújtottunk be. Az önkormányzati társulásba 
integrált intézmények közül a Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda működtetéséhez 6,8 millió 
forintos kiegészítő támogatást nyújtott az önkormányzat éves költségvetéséből.  
Tényleges működési hitel felvételére nem került sor a beszámolási időszakban. A 
fentiekből eredően önkormányzatunk nem vehetett részt az önkormányzati adósság-
konszolidációban. 
A kötelező önkormányzati feladatok ellátását folyamatosan biztosítottuk. Önkormányzatunk 2013. évi hitel korlát 
mutatója a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítését követően 26.119 E Ft, mint az adósságot keletkeztető éves 
kötelezettség- vállalások felső határa. Ennek 50 %-a fordítható adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetésére. 
Adósságot keletkeztető hitelügylet megkötésére nem került sor a beszámolási időszakban. A 
fejlesztési célú, pályázatokhoz kapcsolódó (támogatás megelőlegező, saját forráskiváltó) hitel felvételére 
sem került sor. 
A kötelezettségek záró állománya 1.170 E Ft, mely jelentősen alacsonyabb az előző évi szintnél és zömében túlfizetésből 
eredő helyi adó. 
Kötelezettségeink rendezése folyamatosan történt, az esedékességi időpontokat figyelembe véve. Az 
önkormányzatnak 60 napon túli esedékes tartozása, szállítói tartozása 2013. év végén nem 
volt. 
Kibocsátott kötvény állománya nincs önkormányzatunknak.  
Önkormányzatunk 2013. évben 1.170 E Ft-os értékben szerzett részesedéseket regionális közszolgáltató 
társaságokban és egészséges ivóvíz ellátással szilárdhulladék-kezelést végző Nonprofit társaságokban. Így a 
100 %-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft-ben lévő 5.151 E Ft részesedés állományunk 2013. év 
végén a fent írt részesedésekkel kiegészülve  6.321 E Ft.  
A 2013. július 1-től megszűnt Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában lévő (beruházási vagyonunkhoz 
kapcsolódó) részesedésünk (20.090 E Ft) átvezetésre került az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 
állományába. Szintén ebben a vagyonelem körben  került kimutatásra a tárgyévben felújított és a Társulás 
által működtetett Baross Gábor u. 2. sz. alatti épület és a társulásba integrált óvoda teljes értéke is. 
Önkormányzatunk 2013. évben is részt vett különböző pályázati programokban.   
Az EU forrásokkal összefüggő pályázataink külön fejezetben kerülnek értékelésre. 
A korábbi években befejezett pályázatokhoz kapcsolódó utóellenőrzések, monitoring adatszolgáltatások 
megtörténtek. Ezen vizsgálatok hiányosságot nem tártak fel. 
 
 

2.) Tervezett bevételeink alakulása 
 
 

Intézményi működési bevételként 12.627 E Ft míg, 
sajátos működési bevételként 41.815 E Ft került realizálásra 2013. évben. 
A sajátos működési bevételből a helyi adók és a gépjármű adó helyben maradó része együttesen 38.122 E 
Ft. Az egyéb működési bevételek (adópótlékok, helyszíni és szabálysértési bírságok) összege       1.488 E 
Ft. Felhalmozási bevételt 2013. évben nem realizáltunk. 
Központi költségvetési támogatások keretében összesen 231.418 E Ft-os bevételünk volt 2013. évben. 
Ebből:  

- Általános működési támogatás    52.529 E Ft. 
- Óvodai (társulási) feladatok támogatása   27.968 E Ft 
- Gyerekétkeztetési támogatás     12.852 E Ft 
- Egyes jövedelempótló támogatás    31.278 E Ft 
- Hozzájárulás szociális ellátásokhoz    12.845 E Ft 
- Szociális alap- és szakellátási feladatok támogatása (társulás) 52.255 E Ft 
- Egyéb működési célú támogatások    22.612 E Ft 
- Egyéb központosított támogatások      8.060 E Ft 
- Felhalmozási célú támogatás     11.019 E Ft 



 
Támogatás értékű bevételek között kerültek elszámolásra a központi költségvetési szervektől, TB- alaptól, 
fejezeti kezelésű forrásokból, elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások. Ennek működési része 
zömében a közfoglalkoztatási munkaprogramok támogatása, az egészségügyi ágazatok támogatása, 
földalapú támogatás. Fejlesztési részében a KEOP projekt szennyvíz beruházás előkészítési munkáinak 
pályázati támogatása kerül itt elszámolásra, valamint a tanyafejlesztési program gép vásárlási támogatása. 
Kiemelt előirányzat csoporton belül a működési célú támogatás értékű bevételek 2013. évi összege 73.861 
E Ft, míg a  fejlesztési célú támogatás értékű bevételek összege 32.792 E Ft. 
Működési célú pénzeszköz átvételként 149 E Ft került elszámolásra, melyből 53 E Ft lakossági, míg 96 E 
Ft a Római Katolikus Egyháztól átvett forrás a temető fenntartásához.  
Működési célú, korábbi időszakban nyújtott támogatási kölcsönök törlesztéséből 16 E Ft-ot számoltunk el 
2013. évben.  
Hitel felvételére nem került sor a beszámolási időszakban.  
Az év eleji nyitó pénzkészlet korrigálásra került a függő elszámolásokkal és így az előző évi (2012. év) 
ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány az önkormányzatnál 26.183 E Ft volt, míg a feladat 
finanszírozás az önkormányzati hivatalban 936 E Ft. 
Községi szinten (mely tartalmazza az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás II. félévi állami 
támogatását is) bevételeink 420.154 E Ft módosított előirányzat mellett 445.519 E Ft halmozott 
pénzforgalmi teljesítéssel realizálódtak a 2013. év bevételi forrásainkban. (106,03 %) 
A jelzett összbevételi forrásokból gesztor (székhely) településként 84.551 E Ft-ot utaltunk ki az 
önkormányzati társulásnak az ott ellátott feladatok finanszírozására.   
 
 

3.) Tervezett kiadásaink alakulása községi szinten: 
 

Rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatásokra (közfoglalkoztatottakkal együtt) 92.098 E 
Ft került felhasználásra, amely 98,4 %-os terv teljesítési szint.  
A munkaadókat terhelő járulékokra felhasznált forráskeret 17.832 E Ft,  96,4 %. 
Dologi- és egyéb folyó kiadások összege 73.988 E Ft 99,3 %, melyből az önkormányzatnál felhasznált 
források összege 44.884 E Ft,  míg az önkormányzati hivatalnál 29.104 E Ft. 
Az ellátottak pénzbeli juttatásaira, szociálpolitikai ellátásokra felhasznált keret 45.386 E Ft. Temetési 
kölcsönként a tárgyévben kifizetett összeg 437 E Ft. 
Hitel visszafizetési kötelezettségünk 2013. évben nem volt.  
Beruházásokra, felújításokra 2013. évben összesen 42.047 E Ft került felhasználásra. Ebből KEOP 
szennyvíz projekt előkészítés és kivitelezési szakasszal összefüggésben 21.005 E Ft, az EMVA- falumegújítás 
fejlesztés projekt keretében kialakított játszótérre felhasznált keret 4.442 E Ft.  
Vagyoni értékű jogok vásárlására (számítástechnikai programok) 493 E Ft-ot használtunk fel. A 
településrendezési terv megújítására 1.651 E Ft-ot költöttünk. Épület felújítások értéke 936 E Ft. Jármű vásárlásra 
3.582 E Ft, míg a közmunka programhoz földterület vásárlásra 2.400 E Ft-ot költöttünk. 
Egyéb gépek, berendezések beszerzésére (zömében START közmunka projekthez beszerzett tárgyi 
eszközök) 6.368 E Ft került felhasználásra. Közszolgáltató társaságokban szerzett részesedésekre 1.170 E Ft 
került felhasználásra. 
Pénzeszköz átadások keretében a civil szervezeteknek nyújtott támogatások éves kerete 2.498 E Ft volt. Az 
egészségügyi alapellátásokra (háziorvos, fogorvos, központi orvosi ügyelet) OEP keretből  és 
önkormányzati forrásból folyósított támogatások összege 6.680 E Ft volt. 
Az önkormányzati hivatalnak kiutalt belső finanszírozás éves összege 116.779 E Ft.  Az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulásnak támogatásértékű kiadásként továbbadott állami források összege 84.550 E Ft 
volt, míg belső tagintézményi támogatásunk az óvodai ellátáshoz elérte 6.038 E Ft-ot. A Társulás által 
pályázott DAOP-4.1. program keretében megvalósított szociális célú épület felújításához (Csanytelek, Baross 
Gábor u. 2.) saját forrás átadásként 3.937 E Ft-ot biztosítottunk. 
A halmozott 2013. évi pénzforgalmi kiadások összege a (önkormányzati hivatal belső finanszírozása és az 
Önkormányzati Társulási finanszírozás kiszűrésével)  434.400 E Ft. 
Az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. 12. 31. záró (bank és pénztári) pénzkészlete 
együttesen 43.231 E Ft.  
2013. év végén sem az önkormányzatnak, sem pedig az önkormányzati hivatalnak szállítói 
tartozás állománya nem volt. 



4.) Pénzmaradvány alakulása 
 
A 2013.  évben képződött mérleg szerinti pénzmaradvány összege községi szinten kiegészül az év végi 
önkormányzati és társulási állami támogatások elszámolásában kimutatott 1.239 E Ft-os állami támogatás 
többlettel, így a ténylegesen igénybe vehető 2013. évi pénzmaradvány keret összességében 44.470 E Ft. 
Ebből kötelezettséggel terhelt (KEOP és BM-EU- önerő pályázati előlegek, közfoglalkoztatás, és OEP 
ágazatok maradványa) pénzmaradvány 20.802 E Ft, míg a szabad pénzmaradvány kerete 23.668 E Ft. 
 
 

5.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése és a vagyon alakulása 
 
Az önkormányzati feladatok ellátásáról összességében elmondható, hogy komolyabb likviditási nehézségek 
nélkül megvalósult. Az eredetileg számított működési hiány évközi beépülő állami többlet forrásokkal 
(szerkezet - átalakítási tartalékból kapott támogatások, - beszámítás összegének visszapótlása, stb), jelentős 
mértékű helyi adó bevételi többlettel és az előző évi pénzmaradvány időleges működési célú 
igénybevételével, kiszűrésre került. Az évközi működési célú pályázati programokra folyósított előlegek és 
a dologi kiadások folyamatos figyelemmel kísérése szintén segítette a költségvetés stabilitását. 
Az állami fenntartásba átadott Szent László Általános Iskola működtetéséhez a 2012. évben külön átadott 
31.657 E Ft-os önkormányzati kiegészítő támogatást már a tárgyévben nem kellett biztosítani, viszont az 
iskolai étkeztetés feladata az önkormányzatnál maradt, melyhez évközi kiegészítő támogatást kaptunk a 
központi költségvetésből. 
A 2013. június 30-tól megszűnt a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (Csongrád város, Csanytelek, 
Tömörkény, Felgyő községek által alkotott), de a három  (Csongrád város kilépése után) 2013. 07. 01. 
napjával  új önkormányzati társulást alapított. Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által működtetett 
intézményekhez kapcsolódó (óvodai- és szociális ellátást szolgáló) valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz átkerült Szent László Általános Iskola  önkormányzati tulajdonú ingatlan 
és ingó-vagyona üzemeltetésre és kezelésre átadott vagyonelemként szerepel az önkormányzat mérlegében. 
Az önkormányzat községi szintű 2013. évi mérleg főösszege 764.969 E Ft. 
Az önkormányzat az NFA-tól vagyonkezelésbe kapott 701 E Ft értékű állami tulajdonú földterületet a 
START mintaprogram mezőgazdasági ágazatához. 
Az Önkormányzat mérleg szerinti kötelezettséggel nem terhelt 2013. évi nettó eszköz értékállománya 
763.799 E Ft. Ez összességében 245.509 E Ft-os vagyonérték növekedést jelent, mely zömében abból adódik, 
hogy az évközben megszűnt Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásától azok az ingatlan vagyonelemek 
(óvoda teljes felújításával kapcsolatos vagyonérték, szociális épületek felújított vagyonértéke, iskola felújítás 
vagyonértéke, és közel 10 millió forintos átadott eszközérték) átvételre kerültek. 
Kötelezettségeink záró állománya (zömében helyi adó túlfizetésből eredően) 1.170 E Ft, mely a tárgyévben 
3.543 E Ft-tal csökkent. 
Az önkormányzat községi szintű saját tőke állománya 720.568 E Ft, mely zömében e fentiekben részletezettek miatt 
növekedett. A költségvetési (mérleg szerinti) tartalék állomány 43.231 E Ft. Ez az előző évi összeget 16.111 E Ft-tal 
haladja meg.  
 

  6.)  EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztések:  
 
 

a) 2013. évben a KEOP-7.1.0 pályázati program keretében lezárult a szennyvíz beruházáshoz 
kapcsolódó projekt előkészítése és elkezdődött a KEOP-1.2.0 program keretében a kivitelezésre 
irányuló közbeszerzési eljárás. A projekt előkészítéséhez elnyert támogatás (2012.-2013.) 
27.662.400. –Ft volt, mely hiánytalanul felhasználásra került. Ezen programhoz 50 %-os saját erőt 
kiváltó támogatást is nyertünk a BM-EU Önerő alapból 2.440.800.- forint értékben.  
A szennyvíz program kivitelezésével összefüggésben 2013. júliusában aláírásra került a támogatási 
szerződés, melyben a becsült nettó összköltség 85,76 %-ának megfelelő támogatást nyertünk 
(715.379 E Ft), melyből 2013. évben 14.500 E Ft előleg került kiváltásra. Az előlegből 6.100 E Ft 
került felhasználásra 2013. december 31-ig. A kivitelezési programhoz sikerült elnyernünk szintén 
a BM-EU- Önerő Alapból a nettó összköltség fennmaradó 14,24 %-os hányadát is. Ez a 
támogatási összeg 118.712 E Ft, melyből 2013. évben 8.578 E Ft előleget bocsátottak 
rendelkezésünkre. A kivitelezési szakasz (módosított) befejezési határideje 2015. augusztus 31. 



 
b) 2013. májusában fejeződött be a DAOP-4.1.3. fejlesztési program keretében biztosított 

támogatással a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti – szociális alapfeladatok ellátását biztosító – 
épület teljes-körű felújítása. Ezen programhoz az önkormányzat a saját forrást biztosította 3.937 E 
Ft-os összeggel átadott pénzeszközként, ugyanis a pályázó a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása volt. 

c) Az EMVA program falumegújítás és fejlesztés fejezetében a Csanytelek, Kossuth Lajos u. 14. sz. 
alatti közterületen kialakított játszótérhez játszóeszközök beszerzésére nyújtottunk be támogatás 
igénylést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Pályázatunkat kedvezően bírálták el és 
2013. augusztusában befejeződött a játszótér kialakítása. Az eszköz beszerzési programhoz elnyert 
3.541 E Ft-os támogatás a nettó költségek 100 %-át fedezte. Önkormányzati önerőként a 
felmerült ÁFA értéket kellett biztosítanunk. A 2013. decemberében benyújtott kifizetési 
kérelmünket hiánytalanul elfogadták, a helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. A 
támogatási összeg 2014. február 20.-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.  

 
   
7.) A Csongrádi Kistérség Társulás keretében ellátott feladatok működtetésének tapasztalatai 

 
 

Az önkormányzatok oktatási,- nevelési- és szociális intézményei 2007. augusztus 1. napjától a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása tagintézményeiként funkcionáltak. 2013. január 1-től már alapfokú oktatási 
intézmények nem tartoztak a társuláshoz, hiszen részben egyházi, másrészt pedig állami fenntartásba 
kerültek az általános iskolák. 2013. június 30.-ával megszűnt a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, 
ugyanakkor Csongrád város önkormányzata kiválásával a három település önkormányzati társulásként 
továbbra is közös fenntartásba látja el az óvodai-és szociális-alap és szakellátási feladatköröket. Társulási 
megállapodás is kellő garanciát biztosít az érintett tagintézmények szakmai önállóságának megőrzésére, az 
önkormányzat véleményezési és egyetértési jogának széleskörű gyakorlására. Az átadott önkormányzati 
feladatokhoz a tovább működő Társuláson belül is jelentős nagyságrendű kiegészítő állami támogatások 
kapcsolódtak. Ebből eredően csökkent azon forrásszükséglet, melyet az önkormányzat korábban saját 
helyi kereteiből kényszerült kiegészítő támogatásként biztosítani az intézmények költségvetéseihez. 
Alapvetően a társulási feladat-ellátás eddigi tapasztalatai pozitívak. Az eddigi fejlesztési célú pályázati 
rendszerben több ponton is előnyt jelentett a Társulás támogatásával, az abban résztvevő önkormányzatok 
egyetértésével elindított fejlesztési projektek megvalósítása. 2013. évben szintén Kistérségi Társulási 
együttműködés keretében valósul meg (DAOP.-4.1.3 projekt támogatással) a Baross Gábor u. 2. sz. alatti 
szociális célú épület komplexum teljes felújítása is mintegy 52 millió forintos összköltséggel. Némi 
likviditási nehézséget az okoz, hogy 2013. évtől megszűnt a társulások munkaszervezetének jelentős összegű 
támogatása, így a közös munkaszervezeti munkálatok költségeit az érintett önkormányzatoknak kell kiegészítő 
támogatásként biztosítaniuk a székhely településen felmerülő működési költségek fedezetére. 
 

8.) Mérlegen kívüli tételek elszámolása 
 

A lakossági lakáshitelezéshez nyújtott önkormányzati kezességvállalások 2013. évi záró állománya 84.000.- Ft. Ez az 
előző évi záró állományhoz viszonyítottan 361.000.- Ft-tal csökkent. Az önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában lévő KÉBSZ Kft. hosszú-távú működési hiteléhez nyújtott kezesség vállalás záró állománya 
1.618.000.- Ft. Ez az állomány 2013. évben 3.273.000.- Ft-tal csökkent.  
Kezesség vállalások érvényesítésére nem került sor a beszámolási időszakban a pénzintézet részéről. 
 

9.)  Vis maior események 
 
A 2013. évben településünkön nem történt olyan vis maior esemény, mely rendkívüli intézkedést igényelt 
volna. 
Az önkormányzat és a lakossági tulajdonú ingatlanokban nem keletkeztek olyan károk, melyekhez vis 
maior jellegű támogatást kellett volna igényelnünk. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 



Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek, valamint a csatolt rendelet tervezetben, annak indokolásában 
foglaltak megtárgyalását és annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
 
  
Csanytelek, 2014. április 10. 
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