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Tisztelt Társulási Tanács!  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 
hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. 
Ezen rendelkezés a társulásokra is vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-testület 
hatáskörét a társulási tanács gyakorolja és a költségvetési rendeleten költségvetési 
határozatot kell érteni. 
 
Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket 
és kimutatásokat kell bemutatni: 

1.  költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3. függelék), előirányzat 
felhasználási tervet (4. függelék), 

2.  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve  

3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 
tartalmazó kimutatást, és 

4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, 
valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett 
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő 
esetleges eltérés indokait. 
 

A tárulásnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti 
kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük. 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3 § (1) bekezdésében 
meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen 
költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendelet szerinti saját bevétele nincs a Társulásnak. 
 
A költségvetési mérlegből (3. függelék) is látható, hogy csak működési kiadásokkal 
számoltunk. Legnagyobb arányú kiadást a személyi juttatások képezik. Itt jelenik meg az 
intézmény 10 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben, és 2 fő megbízásos jogviszonyban 
foglalkoztatott dolgozói személyi juttatása. A személyi jutatatások a garantált bérminimum 
növekedésének figyelembe vételével kerültek tervezésre. Béren kívüli juttatásként 1.008 eFt 
Erzsébet utalvány és annak járuléka szerepel a költségvetésben. Jutalom-kerettel nem 
számoltunk. 
 
Dologi kiadások a 2014. évi teljesítés adatokat alapján kerültek betervezésre. 
 
Az intézmény költségvetése az intézményvezetővel egyeztetve került összeállításra. 
 
Az intézmény által ellátott feladatok miatti állami támogatás a gesztor önkormányzat 
költségvetésében szerepel állami támogatásként, jogszabályi előírásnak megfelelően. A 
Társulásnál ez az önkormányzattól átvett működési célú támogatásként jelenik meg.  
Az alábbi táblázat tartalmazza az előző évhez viszonyítottan az támogatás összegének 
változását.  
 

Feladat 2014.évi 2015. évi Változás 
Szociális étkeztetés 2 496 736 Ft 3 227 488 Ft 730 752 Ft 
Házi segítségnyújtás 8 294 000 Ft  6 409 000 Ft -1 885 000 Ft 
Családsegítés 8 007 790 Ft 8 031 420 Ft 23 630 Ft 
Gyermekjóléti feladatok 7 410 790 Ft 7 437 420 Ft 26 630 Ft 
Összesen -1 103 988 Ft 

 



 
A házi segítségnyújtás esetében az állami támogatás jelentősen kevesebb, mint a 2014. évi, az 
ellátotti létszám csökkenése miatt. 
Ugyancsak ezen a rovaton került tervezésre a társulásban résztvevő önkormányzatok által 
fizetendő tagdíj, valamint az intézmény működtetésére az önkormányzatok által fizetendő 
hozzájárulás összege. 
 
A Társulás bevételi előirányzatainak részletezése az 1.a) függelékben, a kiadási előirányzatai 
a 2.a) függelékben kerültek kimutatásra. 
 
Az Intézmény előirányzatainak részletes bemutatását az 1.b), illetve a 2.b) függelék 
tartalmazza.  
 
Az alábbi táblázat mutatja be az önkormányzati hozzájárulás éves szintű összegeit: 
 

Település Lakosságszám 

2015. évi 
terv 

összesen 

2014.évi 
hozzájárulás 

összege 

Többletigény 
2014.évhez 

képest 
Alcsútdoboz 1459 2 405 913 1 965 507 Ft 440 406 Ft 

Felcsút 1889 3 336 849 2 794 928 Ft 541 921 Ft 
Mány 2467 2 244 055 2 159 217 Ft 84 838 Ft 
Szár 1644 2 753 989 2 223 080 Ft 530 909 Ft 

Újbarok 424 1 644 241 1 127 089 Ft 517 152 Ft 
Tabajd 996 905 990 889 707 Ft 16 283 Ft 

Vértesacsa 1854 2 945 011 2 378 651 Ft 566 360 Ft 
Óbarok 823 748 624 746 821 Ft 1 803 Ft 

Összesen 11556 16 984 672 14 285 000 Ft 2 699 672 Ft 

 
 
Az önkormányzati hozzájárulás növekedését a házi segítségnyújtást igénylői létszámának 
csökkenése miatti, állami finanszírozás kiesés okozza. 
Amennyiben házi segítségnyújtásra nem lenne igény a hozzájárulások összegei a 
következőképpen alakulnának: 
 
 

Település Lakosságszám 

2015. évi 
terv 

összesen 
2014.évi hozzájárulás 
összege, HSZG nélkül 

Többletigény 
2014.évhez 

képest 
Alcsútdoboz 1459 1 327 149 1 305 107 Ft 22 042 Ft 
Felcsút 1889 2 078 290 2 052 028 Ft 26 262 Ft 
Mány 2467 2 244 055 2 159 217 Ft 84 838 Ft 
Szár 1644 1 495 430 1 480 180 Ft 15 250 Ft 
Újbarok 424 385 682 384 189 Ft 1 493 Ft 
Tabajd 996 905 990 889 707 Ft 16 283 Ft 
Vértesacsa 1854 1 686 452 1 635 751 Ft 50 701 Ft 
Óbarok 823 748 624 746 821 Ft 1 803 Ft 
Összesen 11556 10 871 672 10 653 000 Ft 218 672 Ft 

 
 
 
 
 
 



Amennyiben a házi segítségnyújtás költségét is valamennyi település lakosságszám arányában 
finanszírozná a lenti táblázat szerint alakulnának a hozzájárulások összegei: 
 

Település Lakosságszám 

2015. évi 
terv 

összesen 
2014.évi hozzájárulás 

összege 

Többletigény 
2014.évhez 

képest 
Alcsútdoboz 1459 2 098 944 1 965 507 Ft 133 437 Ft 
Felcsút 1889 3 077 551 2 794 928 Ft 282 623 Ft 
Mány 2467 3 549 072 2 159 217 Ft 1 389 855 Ft 
Szár 1644 2 365 088 2 223 080 Ft 142 008 Ft 
Újbarok 424 609 973 1 127 089 Ft -517 116 Ft 
Tabajd 996 1 432 863 889 707 Ft 543 156 Ft 
Vértesacsa 1854 2 667 198 2 378 651 Ft 288 547 Ft 
Óbarok 823 1 183 982 746 821 Ft 437 161 Ft 
Összesen 11556 16 984 672 14 285 000 Ft 2 699 672 Ft 

 
 
A költségvetés elfogadásánál figyelembe kellene venni,hogy amennyiben bevezetésre kerülne 
a térítési díj,az esetben a térítési díjakból befolyó összeggel, arányosan csökkenthetőek 
lennének az önkormányzatok hozzájárulásai. Ez esetben döntést kellene hozni a társulásnak 
arról,hogy a gondozási- térítési díj bevezetésre kerüljön-e? 
 Az utóbbi két táblázat szerinti hozzájárulás-megosztás abban az esetben képzelhető el, 
amennyiben a társulási megállapodás megfelelő módosítása megtörténik. Hatályos társulási 
megállapodásunk alapján kizárólag az első táblázat szerint tudunk tervezni, és mindaddig ezt 
az elvet kell követnünk, míg az alapiratok és a feladat-ellátási mód változtatásáról a Társulás 
Tanácsa másképpen nem határoz. 
 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, a Társulás költségvetésének megvitatására és 
elfogadására. 

 
 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás  

…./2015 (I.    .) számú határozata 
a 2015.évi költségvetésről 

 
 
 

Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. §. (1) bekezdésben meghatározottak alapján, a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira,illetve azok 
végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően a 
társulás és intézménye 2015. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat határozza: 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 

1.(1) A Társulási Tanács a határozat 1. melléklete szerint 
a) a Társulás 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a 
tárgyévi a költségvetési bevételekkel egyezően 48.209 EFt-ban állapítja meg, az 
finanszírozási bevétel 41 151 EFt,  felhalmozási célú bevétellel nem számol. 



b) a Társulás összes kiadását 89 360 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 48 209 E 
Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a működési célú kiadások összege 48 209 E Ft, a 
felhalmozási célú kiadás 0 E Ft. 

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az 
alábbiak szerint kerül megállapításra: 

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  48 209 E Ft 

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:   48 209 E Ft 

c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 0 E Ft 
 

2. (1)  A Társulás 2015. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait az 1. melléklet mutatja be. A 
Társulás kiadásait 2. melléklet, az intézmény kiadásainak részletezését a 3. melléklet, a 
Társulási szintű, összes kiadás előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza, kötelező és önként 
vállalt feladatok szerinti bontásban. 

(2)   A Társulás bevételeit az 5. melléklet, az intézmény bevételeit a 6. melléklet, a Társulási szintű, 
összes bevétel előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza, kötelező és önként vállalt feladatok 
szerinti bontásban. 

 

(3)  A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet a 8. melléklet szerint, a beruházási kiadásokat 
feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg. 

 

3. (1)    A Társulási Tanács sem általános, sem céltartalékot nem tervez, illetve olyan fejlesztési célok 
megvalósításával nem számol, melyhez a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. 

 

 (2 ) A Társulási Tanács a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 
10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi 
költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

(3) A fejlesztési célú és a működési célú hitel felvételének engedélyezése a Társulási Tanács 
kizárólagos hatásköre. 

 

4.  (1) A Társulási Tanács európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket 
nem tervez. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból 
származó kötelezettsége nincs, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétellel nem rendelkezik. 

 

(2) Az irányítószervi támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások nyújtását a12.melléklet, az 
átvett támogatásokat a 13. melléklet részletezi. 

 

5. (1) A Társulási Tanács az intézményében foglalkoztatottak részére az illetmények a 2015. 
évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási 
alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 
 

      (2) A Társulási Tanács jutalmazásra fordítható összeget nem határoz meg. 



3. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

1 (1) Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás bankszámla 
vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.) 

 (2) A társulási tanács elnöke felhatalmazást kap: 

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának 
elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, 

b) A Társulási Tanács egymillió forint keretösszeget biztosít a társulási tanács elnöke  számára 
saját hatáskörben történő felhasználásra. 

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a társulási tanács 
elnöke a Társulási Tanácsot utólag tájékoztatni köteles. 

2  (1) A társulás számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a társulási tanács elnöke 
tájékoztatja a Társulási Tanácsot. 

(2) A Társulási Tanács a központi pótelőirányzatokkal, a társulási tanács elnökének adott 
felhatalmazás alapján a társulási tanács elnöke hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal,  
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját 
hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 
31-i hatállyal módosítja költségvetési határozatát. 

 

3. (1) A gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács, a gazdálkodás szabályszerűségéért a társulási 
tanács elnöke felelős. 

(2) Ha a társulást 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig 
fenn áll, és mértékét tekintve a társulás éves kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a 
társulási tanács elnöke haladéktalanul köteles jelenteni a Társulási Tanácsnak. 

 
(3) A Társulási Tanács a 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában – a társulás és 

intézménye zavartalan működése érdekében- felhatalmazza a társulás elnökét, az 
társulást megillető bevételek beszedésére és a 2015. évi kiadási előirányzatokon belül a 
kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített 
kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre. 

 
(4) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulás és intézménye 

bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat 
hajtson végre, az Áht. 34 § (5) bekezdésére tekintettel. Ezen módosítások azonban a 
költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó 
költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első társulási ülésre be kell 
terjeszteni. 

 
4.(1) A Társulás a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Lőrinc elnök 

 

 
 

 


