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Előteriesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
Fenntartó Trírsulás 2014. évi költségvetésének térgyaIása

Tárgvkört rendező ioeszabály:
- az á||anháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tv; (Aht.)
- Magyarország2}14. évi központi költségvetéséről sző|ő 20|3.CCXXX. törvény
- Magyarországhe|yi önkormányzatairő|sző|ő2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az á||amháztartásvégrehajtásaról szóló 368120|l.(XIr.31.) kormányrendelét (Áu')

Előteriesztő: Dr. Temesszentandrási György polgiírmester
Az e|őteriesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző

: Polyefkó Mríria költségvetési előadó



Tisztelt Képviselő-testü let!

Az államháztartásról szóló 20I]. évi CXCV. ttrvény 24 s o bekezdése alapján a helyi
Ónkormányzatok kaltségvetési rendelet1ervezetét a kÖzpr:rzti kiiltségvetésr(jl szóió torvény
htttrilvhu{épés,ét kin,et(í rleg;;venotiidik na1sig kell beny,újItttti tt kt3pvi'se!ő-|.estiiÍet részére.
t'zen rent{elkezó,s ű í'Lil,sltÍtis{}kra is vonaí'kozik, trzztll ttz eítérésse!, llo91' tt képvise'íő-te,stti!et
kutri,skörét tl tdr'ytt!(tsi ta}ld(,'' g),ctkrn'rsÍjct é,y a kt:ltség'etesi reic{eÍetcir ki)lt,s,ógvetósi
huiciro:ctl'cl|' kelÍ éne ni'

Jogszabóly előírásai atapján a kal*égvetés tárgyalósakor tájékoztatásul az atábbi m{r!.t,geket
é s ki ttt t tÍtt t ci soku t kc lÍ bem u t u Ítti..

I. költségveté'si mér!egcr ki):11uzt!usúgi tctgaÍ'tisbun (3.ftiggelék), előirán.vzat
f e Í htl.l' :lu? l tj s' i l e r,.c t r 1' / ij gge ! ék)

2. ts ttibbéve.s ki.huttiss,al ióró clijntél*ek szőtzszerií'yít,é'yét óvert'kénti lstlrtÍtisbtn és
t)'t'v:e,t í/ t.L ( 5.fi i ggc t ú k t.

3. tt kiizveÍetí' |alw)sítÍtisokat . íg' kiitt;n()-yan ut!úe!t,n'gede,,'tkt,t' udtikcth.crruényeket .
Í tt t, t tt ! nru : ri k ! tn tt t tt t' ú': t ('l. Ít i xga t é il, é l

4. tr Srcl:i{ita's'i torrélrl''s:erinÍi tttltissiigot kc!etkezret(Í tii4lrtak ntiritri ki;te!e:attségek,
l:ttlctll'tíltt, 's,ttlt|sÍ he::{19!gk lrslt,ség::etési' éyet kiil,etij ltti,rori év ta}.tez€!t
elői{tirt1,zct!'ttinuk kel.els:ütlltsit {i;bb c.tr,sssllrttskÍsan, t|:,g tl !erttzripzoktóÍ iijrtinii
e s c Í l c ge,\' e l i ór é's in d o kLi t ( z. fi; gge l ék).

A tórulásnak tÖbb éves kihatóssal járó, hitelfelvéte], illene beruházás-felújítós miaÍti
kötelezetts é ge nincs. Közvetett tómo gatás ok nyúj tás át nem terv eztük,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló'20]].éví CXCU. tTrvény 3 s O bekezdésében
meghatározott adósságot keletkeztető iigj,|í2t1,117 erecí|i .iizett'sí köleÍezettsó,ge .ielen.ki;ítségvtté'si 

évl:cn' il!ett,<: uz e:t kt;l,etií hrjrr'sn évben vúrhtltó nerc \e,yz.,tr.353/2011. (XII. 30.)
Kormúnyrendelet szerinti saját bevétele nincs a Társtilásnak.

Aköltségvetési mérlegből (3 fuggelék)is látható, hog,, csak működési kiaddsokkal számoltunk.
Legnagyobb arányú kiadást a személyi jutÍatások képezik. ht jelenik meg aZ intézmény t0 fő
teljes munkaidőben, ] íő részmunkaidőben, és 3 íő negbízásos jogviszonyban
foglalkoztatottjai személyi juttatása. Az előző évi költségvetésben - tekintettel arra, hog,, az
intézmény tavaly kezdte meg működését - csak ] ] havi bér jelent meg. Úiaut település
csatlakozása miatÍ indokolt volt a személyi állomóny novelése is. A 2013 évben elfugadott
Társulrjsi megállapodásnak megfelelően a házi segítségnyújtás szakfeladatnól netn
lakosságszóm alapján, hanem ellátotti számok alapján számoltunk és a 20]3 évi tervezetthez
képest tartalmazza a kahségvetés a rezsikiltségek arómyos részét is. Ez intlokolja a 20]3. évi
tel.jesítési adatokhoz képest a nagyobb arónyú vóltozást.

Béren kívüli juttatáshént ].008 eFt Erzsébet utalvány és annak jaruléka szerepel a
köI tségvetés ben.

Dologi kiadások a 2013. évi teljesítés-adatokat fig,lelembe véve kert,iltek betervezésre'

Az intézmény által ellátott feladatok miatti állami támogatás a gesztor önkormónyzat
koltségvetésében szerepeI altami tómogatdsként, jogszabályi előírásnak megfelelően. A
Társulásnól ez onkornányzattól dnet mííkadési célú támogatásként jelenik meg. (Jgyancsak
ezen a rovaton került Íervezésre a tdrsulásban résztvevő Önkortnányzatok által fizetendő
tagdíj, valamint az intézmény működtetésére az önkolrmcinyzatok áltat fizetendő hozzújárulíts
összege.

A Tórsulás bevételi előirrinyzatainak részletezése az 1.a)ftggelékben, a kiadási előirányzatai
a 2,a) függelékben kerültek kÍmulaÍásra.



Az Intézmény előirányzatainak részletes bemutatását az ].b), illetve a 2.b) ft;ggelék
tartalmazza. Ezen kimutatásban nem szerepel normatív jutalom. Amennyiben jutalomként a
törvény szerinti illetmény 8 %-ával terveznénk, akkor az intézmény személyi juttatásai 1'544
eFt-tal, a jórutékok 4 ] 8 eFt+al váItoznának.
Az alábbi tábldzat mutatja be az önkormónyzati hozzájárulás éves szintű összegeiÍ a két
v á l t o z a tnak (j u t a l o m m at é s an é l kül) me gfe l e l ő e n..

Teleoúlés Lakossáqszám

Onkorntany:ati
Itozzdjórulás

201 4. évi onkormányzati
hozzájárulás + EséIy Társulási

tagdíi i5sszesen/ Ft-ban A és"B
váItozat
kÓzötti

különbség
Ft-ban

20 ] 3.évi
eredeti

előirányzat
szerinti

A változat:
iutalom néIkijl

B
változat:iutalommal

AlcsÚtdoboz 1 461 I 896 000 Ft 1 958 119 Ft 2 238 486 Ft 280 367 Ft
Felcsút 1 894 2 110 000 Ft 2 770 045 Ft 3115621Ft 345 576 Ft
Mány 2417 I 371 000 Ft 1 999 850 Ft 2 291 015 Ft 291 165 Ft
Szár 1 657 2 159 000 Ft 2 213 950 Ft 2 530 974 Ft 317 024 Ft

Úibarok 430 567 000 Ft 1 198 717 F t 1 367 931 Ft 169 214 Ft
Tabaid vvo 568 000 Ft 824 100 Ft 944 083 Ft 119 983 F t

Vértesacsa 1 831 2 377 000 Ft 2 357 919 Ft 2 695 905 Ft 337 986 Ft
Őbarok 836 0F t 691 715 Ft 792 424 Ft 100 709 Ft

tsszesen 11522 I I 348 040 Ft 14 014 415 F t 1 5 976 439 Ft 1 962 024 Ft
Tagdíj nélkult ös szehas onlítás : 13122415 Ft 15081439 Fr 1962021 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testriletet' a Társulás
.elfogadására.

A változat:

HATÁRLZATI JAVASLAT
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Tabajd Község onkormányzata Képviselő-testületének
..../2014. (II.05.) számú hátározata

az Esé|y Szociális, Családsegítő és GyermekjólétÍ Intézmény Fenntartó Társulás
20t4. évi kiiItségvetésről

Tabajd Község onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmaZZa a polgármestert, hogy az
Esély SzociáIiso Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társu|ás Társulási Tanácsa
üIésén jóváhagyja az alábbiak szerint a társulás 20Í4. évi költségvetósét:

az á||amház:t..ar1ásró| szóló 20l1. évi CXCV. tv.26. $. (l) bekezdésben meghatározottak alapján, a
Magyarország2014' évi központi költségvetéséről szóló 2013, évi CCXXX. törvény előírásaira,illetve
azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását
követoen a társulás ésintézrnénye 2014. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairő1 az aIábbiakat
határozza:

l. A költségvetés bevételei és kiadásai

l.(l) A Társr-rlási Tanács a határoza: l. mellék|ete szerint



a) a Társulás 2014. éviköltségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a
tárgyévi aköltségvetési bevételekkel egyezően 44.393BFt-ban á||apítja ffi€g, az
fnanszirozási bevétel 39.332BFt,felhalmozási célú bevétellel nem számol.

b) a Társulás összes kiadását 83.725E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 44.393 EFt-
ban hagyja jóvá, amelyből a működési célú kiadások összege 44.393 EFt, a felhalmozási
célúk iadás0EFt '

(z) Atárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az
alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) e|őző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 44,393EFt

b) finanszírozási műveleteket nem tarta|maző költségvetési kiadások: 44,393 EFÍ'

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

2.(1) A Társulás 20|4. évi költségvetésének kieme|t e|őirányzatait az 1. melléklet mutatja be. A
Társulás kiadásait 2. melléklet, az intézmény kiadásainak részletezését a 3. melléklet, a
Trársulási szintű, összes kiadás előkányzatait a 4. melléklet tarta|mazza,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 e|őirányzatait a 7. melléklet tarta|mazza.kötelező és önként vállalt feladatok
szerinti bontásban.

(3) A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet a8. melléklet szerint, aberuházási kiadásokat
feladatonként, a felújítási e|őirányzatokat célonként a9. melléklet szerint ái|apitjameg.

3.(1)A Társulási Tanács sem általános' sem céltartalékot nem tetvez, illetve olyan fej|esztési célok
megvalósításával nem számol, melyhez a Stabilitási tV. 3. $ (l) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy vá|hat szükségessé.

(2 ) A Társulási Tanács a több éves kihatással járó kötelezettségek elóirányzatait éves bontásban a
l0. melléklet szerint fogadja e| azza|, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítj a meg.

(3) A fejleszési célú és a működési célú hitel folvételének engedélyezése a Társulási Tanács
kizárólagos hatásköre.

4. (1) A Tarsulási Tanács európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket
nem teryez. A Tarsulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból
szérmaző kötelezettsége nincs, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
20II. évi CXCIV. törvény 45' $ (1) bekezdés a) pontja felhata|mazása alapján kiadott
j o gszab ályban me ghat ár ozottak szerinti saj át bevéte l l e l nem rende lkezik.

(2) Az irányitőszewi trímogatásokat a 11. melléklet, atámogatások nyujtásét aI2.me||ék|et, az
átvett trámogatásokat a 1 3. mellék|et rész|etezi.

5. (1) A Társulási Tanács azintézményében foglalkoztatottak részére azi||etmények a2014.
évi költségvetési törvényben szereplő garantá|t illetmények és az illetménypótlék
számítási al ap fi gye lembe véte l ével kerültek me ghatán o zásr a.

(2) A Társulási Tanács juta|mazásrafordítható összeget nem határoz meg.



3. ̂ 2014. évi kö|tségvetés végrehajtásának szabályai

(I) Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulásbankszámla
vezetője azoTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

(2) A társulási tanács elnöke fe|hata|mazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését cé|ző pá|yázat benyűjtásának
elrendelésére, az eset|eges saját forrás binosítása mellett,

b) ATársulási Tanácsegymillió forint keretösszeget biztosít a társulási tanács elnöke számára
saját hatáskörben történő felhasználásra'

(3) A (2) bekezdésben kapott fe|hata|mazás alapjén tett intézkedések esetében a tarsulási tanács
elnöke a Tarsulási Tanácsot utólag tájékoztatni köteles.

(1) A társulás számára év közben biaosított pőtelőirényzatokról a társulási tanács elnöke
tájékoztatja a Tiárs u l ás i Tanácsot.

(z) A Társulási Tanács a központi pőte|őirányzatokkal, a társulási fanács elnökének adott
fe|hata|mazás a|apján a társulási tanács elnöke hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal,
_ az á||amháztartásró| szóló torvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint - saját
hatáskörű e|őirényzat-véútortatásával legkésőbb a beszámoló leadási hatráridejéig, december 3l-i
hatá||ya|módosítjaköltségvetésibatÍlrozatát.

3. (1) A gazdá|kodásbinonságáért a Társulási Tanács, a gazdá|kodás szabá|yszerűségéért a társulási
tanács elnöke felelős.

(2)Ha a trársulást 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás ál|ométnya további 30 napig fenn
áll, és mértékét tekintve a társulás éves kiadási e|őirényzaténak Il%o-át e|éri, azt a társulási
tanács elnöke haladéktalanul köteles ielenteni a Tiársulási Tanácsnak.

4.(1) A Társulás a mennyiségi felvétellel történő |ekározást hríromévente hajtja végre.

Határidő: Folyamatos
F elelő s : D r. Teme s s zerÍandr ási György pol giárme ster

B vdltozat:

HATÁRqZATI JAVA9L/|T

T ab aj d Közs é^g^Ö n kormány zata Képvis elő.tes tü letónek
....1201 4. (|l.05.\ számű határozata

az Esély Szociálisn Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás
2014. évi költségvetésről

Tabajd Község onkormrínyzataKépviselő-testülete felhatalmazza a polgrármestert,hogy az
Esély SzociáIis, Családsegítő és Gyermekjó|éti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa
ülésén a Társulás 20l4.évi költségvetését, akként fogadja el' hogy normatív jutalom és arrnak
járuléka kerüljön betervezésre. Igy a költségvetési kiadások és bevételek főösszege 46.355
eFt. Továbbá fe|hata|mazza a polgármestert, hogy a Tiírsulási Tanács ülésén ezeÍI
módosítással egységes szerkezetbe foglalt költségvetést hagyj a jóvá.

Határidő: Folyamatos
F' el elő s : D r. Teme s s zettandr ási György po l gárme ster


