
ELŐTERJESZTÉS 

 

………………………..Város / Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2022. ….. …-i rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 

2022. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: ………………………….. polgármester 

Előterjesztést készítette: Fauszt Józsefné, Palkó Roland, Horváth 

Csilla, Szarvas Irén 

Előterjesztés száma:  

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi bizottság 

Mellékletek száma: 1. melléklet: 1.1-8. sz.tábla 

2. melléklet: 9-11.sz.tábla 

3. melléklet: 12-14. sz tábla 

Az előterjesztés a jogszabályi 

feltételeknek megfelel: 

 

……………………… jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 

Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt 

ülésen lehet tárgyalni 

Véleményezésre megkapta: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának költségvetése három elemből áll össze, 

amely a VÖT által ellátott közfeladatok és önként vállalt feladatok egyes csoportjait 

fedik le. A feladatokat 2016. évben soroltuk tagcsoportokba annak érdekében, hogy 

a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen.  

 

A Tagok1 csoportba az alábbi feladatok tartoznak: 

a) a társulás működtetése, ügyintézés (mind a 25 település fizeti lakosságszám 

arányosan a 250 Ft/fő tagdíjat, amely összegből 50 ezer forint az alapdíj összege); 

b) területfejlesztési feladatok ellátása; 

c) települések közötti koordináció és együttműködés, térségi rendezvénynaptár 

összeállítása, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok; 

d) szervezeti honlap működtetése; 

e) tájegységi értéktár bizottság és tájegységi értéktár működtetése; 

 

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok:  

a) belső ellenőrzés, (20 település) 

b) központi háziorvosi ügyelet, (20 település) 

c) fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása (a társulás települései 

szerepelnek ellátási területként – változó igénybevétel) 
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d) Völgységi hírlevél megjelentetése (16 település) 

 

A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen): 

a) család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások 

b) család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások: kapcsolattartási ügyelet, 

utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és 

pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó 

konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi 

tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai 

támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára, óvodai és iskolai segítő 

feladatai. 

c) idősellátással kapcsolatos szolgáltatások: támogató szolgálat, idősek otthona, 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali 

ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás. 

 

A Tagok1 csoport díjmegállapításai 2022. január 1-jétől változatlanok:  

Az 50 eFt-os alaptagdíj a lakosságszám arányos fizetési kötelezettség 250 

Ft/lakos/év összegből kerül elkülönítésre. A költségvetés tervezésénél a 2021.01.01-

jei KEKKH-adatokat vettük figyelembe. 

A Tagok1 csoportban a bevétel 7.666.000 Ft. A kiadások közé a társulás 

működtetéséhez szükséges alábbi tételek tartoznak: a feladatellátást teljesítő 

társulási ügyintéző teljes, valamint a pénzügyi ügyintéző bérének 1/8-ad része, a 

banki költségek, papír-nyomtatás-irodaszer, telefon, a szervezeti és tájegységi 

értéktár honlapjának működtetésének költségei, a társulási tanácsülésekkel 

kapcsolatos költségek. Karbantartás és javítás költségcímen -az előző évek 

tapasztalatai miatt - a rendezvénysátor és a központi háziorvosi ügyelet társulási 

tulajdonban lévő gépeinek esetleges javítási költségére különítettünk el forrást. 

Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az 

államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire. 

Bár a társulási megállapodás szerint a Társulási közművelődési pályázat kiírása 

nem tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé, amikor a társulás pénzügyi 

helyzete engedi, a tanács dönt a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásról, hogy 

támogassa azokat a szervezeteket, amelyek a települések nagyrendezvényeit 

szervezik. A veszélyhelyzetre tekintettel idén sem terveztük be a költségvetésbe a 

3.000 eFt-os keretösszegű pályázat kiírását, hiszen nem látható hogyan alakul majd 

a járványhelyzet, és hogy mennyiben lesznek megvalósíthatók a településszintű 

rendezvények. 

 

 

A Tagok2 csoport fizetési kötelezettsége a további egyedileg igényelt szolgáltatásokra 

vonatkozik. 

 

a.) Belső ellenőrzés: a társulási megállapodás szerint a belső ellenőrzéshez való 

hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza. A belső 

ellenőrzés feladatait a társulás vállalkozó megbízásával látja el 2022-ben is, 

erről árajánlatok alapján döntött a tanács a 26/2021. (XI.26.) határozatában. 
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A feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét a Golden Idea Kft. 

kedvezőbb árajánlata alapján határoztuk meg. Ez az összeg idén: 121 Ft/lakos 

lesz. 

 

b.) Völgységi hírlevél: 2022. évben – az előző évekhez hasonlóan- 5 megjelenést 

tervezünk. A költségek meghatározásánál 400.000.- Ft hirdetési díj bevételt 

terveztünk. Ennek következtében az egy példány éves bekerülési költsége 

313,52 Ft/cím, terjesztési költség 97,05 Ft/cím (vállalkozói terjesztéssel). Az 

újság kiadási tételei: újságírás és tördelés (nyomdai előkészítés), 

keresztrejtvény és grafika, nyomdai előállítás, lapgondozás és korrektúra, 

vállalkozói terjesztés, valamint a kötelespéldányok előállítási költsége. 

Utóbbira azért van szükség, mert az Országos Széchenyi Könyvtár 

Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya, a Tolna Megyei Illés 

Gyula Könyvtár, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár számára 

megjelenésenként meghatározott számú példányt kell küldenünk. 

 

 

A Tagok3 csoport esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett 

szolgáltatásokat a Bonyhádi Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási 

megállapodás 3/b melléklete szerint az alábbiak: 

• támogató szolgálat,  

• idősek otthona, 

• házi segítségnyújtás, 

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

• étkeztetés és nappali ellátás, 

• tanyagondnoki szolgálat, 

• család és gyermekjóléti központ, 

• család és gyermekjóléti szolgálat. 

 

A közös feladatellátás, az egyes feladatok megvalósításában résztvevő 

önkormányzatok tekintetében változás az előző évhez képest nem volt. 

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok - amennyiben az egyes 

szolgáltatások bevételei a kiadásokat nem fedezik - a tervezett kiadások állami 

támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére.  

A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói és költségei 

alapján került felosztásra. 

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor 

jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett 

szolgáltatások mutatói a 2022. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében 

szereplőkkel azonosak.  

 

 

 

A központi források alakulása az előző évi eredeti adattal összehasonlítva az alábbi: 

         adatok ezer Ft-ban 



4 
 

Feladat 

megnevezése 
2021. év 2022. év 

Változás a 

feladatmutató 

miatt 

Növekmény a 

támogatás 

növekménye 

miatt 

Támogató 

szolgálat 

19.800.000.-  20.460.000.-   660.000.-  

Idősek Otthona 21.635.200.- 23.723.000.-  2.087.800.- 

Házi 
segítségnyújtás 

37.752.000.- 52.025.400.- 11.797.500.- 2.475.900.- 

80 471.900Ft/ 
mutató 

105 495.480 
Ft/ 

mutató 

11.797.500.- 
 

2.475.900.- 
 

Nappali ellátás 21.775.000.- 22.442.910.-  667.910.-  

Szociális 

étkeztetés  

5.972.400.- 5.085.750.- - 995.400.- 108.750.- 

90 66.360.- 

Ft/mutató 

75 67.810.- 

Ft/mutató 

- 995.400.- 108.750.- 

Tanyagondnoki 

szolgálat 

4.479.000.- 4.590.600.-  111.600.- 

Család és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

43.870.000.- 45.446.864.-  1.576.864.- 

Család és 
gyermekjóléti 

központ 

 

19.710.000.- 20.480.631.-  770.631.- 

16.237.689.- 16.198.017.- - 39.672  

 191.231.289.- 210.453.172.- 10.762.428.- 8.459.455.- 

 

Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényekben rögzített feladatfinanszírozás 

alapján számított központi forrás az előző évhez képest 19.221.883.- Ft-tal 

növekedett, amelyet a kimutatásban szereplők szerint részben a feladatbővülés, 

részben az egyedi támogatások emelkedése okozott, a növekedés mértéke 10,05 %.  

A 2021. évre vonatkozó támogatások összege az év során a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben szereplő támogatási 

összegek módosítása következtében további 6.533.689.- Ft-tal emelkedett, melyet a 

2021. évi bérnövekmények indokoltak.  

A 2022. évre jóváhagyott támogatások mellett a települési önkormányzatok által 

biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott 

támogatásokról szóló 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az önkormányzatok 

kiegészítésben részesülnek, melynek a Társulás által ellátott feladatokhoz tartozó, 

37.817.510.- Ft-os számított összege a források között figyelembe vételre került. E 

rendelkezés az intézmények fenntartóit segíti, így a 2022. január 1-jén megemelkedett 

bérekre a szükséges fedezet rendelkezésre áll.  

Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázatban közölt adatok sem a 2021., sem a 

2022. évi kiegészítő forrást nem tartalmazzák. 

 

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe a 

szociális étkeztetést, a nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, 

amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.  

 

A Társulás valamennyi önkormányzata részesül a család és gyermekjóléti szolgálat 

és központ szolgáltatásaiban. A különbözetek összegének számítása a települések 

lakosságszáma alapján történik. 
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A házi segítségnyújtás szolgáltatását Bonyhád településen kívül további 9 település 

veszi igénybe. A fizetendő hozzájárulások esetében jelentős eltérések vannak a 

települések között, melyet a feladatellátás módja, valamint az ellátottak száma 

egyaránt befolyásol. A számítás alapját a tervezett mutatók, átlag bevételek és 

tényleges kiadások képezték. A számítást külön melléklet tartalmazza.  

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 település veszi igénybe, a fizetendő 

hozzájárulások számítása szintén külön mellékletben szerepel. A kihelyezett 

készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási 

szerződés megkötése, amelynek összegét a Társulás átvett pénzeszközként tervezte 

meg.  

 

Az előző évi maradványként kimutatott összeg 2.832.400.- Ft összegű, amely a 

nappali, valamint a bentlakásos ellátásnál kerül figyelembe vételre.  

 

A Gondozási Központ bevételi és kiadási oldala az alábbiak szerint alakul: 

 

a.) Bevételek 

A nyújtott szolgáltatások esetében térítési díj emelésre nem kerülhet sor, így az 

intézményi bevétel összegét az előző évi tényleges összegek szerint határoztuk meg.  

 

b.) Kiadások 

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2021. december 31-én 63 fő volt. 

Az intézmény vezetőjének kérése alapján 2022. 02.01-i hatállyal indokoltnak 

tartottuk az álláshelyek számának 1 fővel való emelését, amelyet a házi 

segítségnyújtásban résztvevők szabadságai és távolléte miatti helyettesítés indokol. 

Ennek költsége a feladatellátás településekre jutó kiadásainál a járó szabadságok és 

távollétek alapján került felosztásra.  

 

Tekintettel arra, hogy az intézményben jelenleg is több betöltetlen álláshely van, a 

személyi juttatások tervezésénél a betöltött álláshelyekhez kapcsolódó kiadások 

kerültek a határozati javaslatba, amely 61,75 álláshely kiadásait jelenti.  

 

A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, annak végrehajtási rendeletei, 

valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései 

alapján történt.  

Tervezésre került a 703/2021. (XII.15.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező 

legkisebb munkabér és a garantált bérminimum szerinti összege.  

E növekmény forrását az előző szakaszban is említett 8/2022. (I.14.) 

Kormányrendeletben meghatározott támogatások képezik. Számításaink szerint a 

kiegészítő forrás teljes egészében fedezi a bérnövekmények kiadását.  

A személyi juttatások között tervezésre került a dolgozók részére évek óta változatlan 

havi 5.000.- Ft/hó összegű cafetéria juttatás. 

A személyi juttatás körébe tartozó egyéb tételek esetében (készenlét, ügyelet, 

rendkívüli munkaidő, műszakpótlék, megbízási díj) az előző évhez képest a 

bérnövekménnyel azonos mértékben növelt összeget szerepeltetünk.  
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Az előző évhez képest változatlan összeggel építettük be a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban részvevők éves juttatását.  

 

A járulékokat a járulék köteles juttatások után, a 2021. év decemberi juttatás 

esetében 15,5 %-os, míg január 1-jétől kezdődő kiadásoknál 13 %-os mértékkel 

terveztük meg. Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, a 

fizetési kötelezettséggel érintett létszáma 3,3 fő. Figyelemmel a jogviszonyban álló 

rehabilitált foglalkoztatottak számára, az intézmény 0,3 főre vonatkozóan fizet 

hozzájárulást.  

 

A 2021. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, egyes elemeinek tervezése az alábbi volt: 

- Energiaköltségek: az előző évi kiadások képezték a tervezés alapját, árnövekménnyel 

nem számolunk. 

- Vásárolt élelmezés: a szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződés szerinti összeg és 

a szolgáltatást igénybe vevők száma alapján számított összeget építettük be.  

- Üzemanyagárak esetében az előző évi tényadatokhoz képest 20 %-os mértékű 

emeléssel számoltunk. 

- Az egyéb dologi kiadásoknál 5 %-os mértékű növekményt vettünk figyelembe.  

 

A beruházási kiadásként kimutatott összeg mosógép, mosogatógép, porszívó, 

hűtőszekrény beszerzésének kiadását tartalmazza, emellett tartalmaz még egy nettó 

150.000.- Ft-os összeget az év közben szükségessé váló beszerzésekre. 

 

Az intézmény költségvetésébe beépítésre került a TOP 5.1.2-15-TL1-2016.-00001 

foglalkoztatási paktum elnevezésű eredményes pályázathoz tartozó maradvány 

bevétele 332.951.-Ft összegben.  

 

A Tagok 3. csoportba tartozó feladatok bevételei és költségei összesítése a csatolt 

mellékleten szerepelnek, az összesítő táblázat mutatja az önkormányzatok által 

fizetendő hozzájárulások összegét. A kiegészítésként fizetendő összeg az előző évhez 

képest 4.689.000.- e Ft összegű emelkedést mutat, 2022. évre számított összege 

20.722.000.- Ft, amely Bonyhád Város Önkormányzatán kívül mindössze egy 

település számára jelent fizetési kötelezettséget.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT 

2022. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat: 

 

…………………………..Város/Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 

2022. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja 

meg: 
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I. Általános rendelkezések 

 

1. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban: 

Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati 

funkcióira vonatkozik. 

 

(2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások 

tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban részesülőre. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok 

Társulása (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. 

melléklet szerint az alábbi összegekben határozza: 

a.) összes bevételét 355.852.227. Ft-ban 

b.) összes kiadását 355.852.227. Ft-ban 

c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 330.900.000. Ft-ban 

d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát  355.852.227. Ft-ban 

e.) költségvetési hiányát 24.952.227. Ft-ban 

    Ezen belül: ea.) működési hiányát 24.122.227. Ft-ban 

                       eb.) felhalmozási hiányát 830.000. Ft-ban 

f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 

                                                       

24.952.227. Ft-ban 

ezen belül: fa.) működési célú maradványát     24.122.227. Ft-ban 

                   fb.) felhalmozási célú maradványát 830.000. Ft-ban 

g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 

finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban 

h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban 

állapítja meg.  

 

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. 

melléklet szerint  

a.) tárgyévi költségvetési bevételek: 330.900.000. Ft-ban 

b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 355.022.227. Ft-ban 

c.) költségvetési hiányát 24.122.227. Ft-ban 

            d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 

 24.122.227. Ft-ban 

e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban  

hagyja jóvá.  

 

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 

szerint  

a.) tárgyévi költségvetési bevételek 0. Ft-ban 

b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 830.000. Ft-ban 

c.) költségvetési hiányát 830.000. Ft-ban 



8 
 

d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát  

  830.000. Ft-ban 

e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 

 finanszírozási műveletek bevételeit                              

0. Ft-ban 

f.) finanszírozási műveletek kiadásait   0. Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi előirányzatait 

a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási 

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

államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint, 

b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és 

költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és 

államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint  

c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(5) A Társulási Tanács a Társulás a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett 

bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 

 

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

(7) A Társulás a 2022. évi költségvetésében: 

 a.) Közvetett támogatást nem nyújt. 

 b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.  

 

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások 

településenkénti összegeit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 

hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.  

 

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként 

meghatározott hozzájárulás összegét 2022. évben 121,- Ft-ban állapítja meg.  

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos 

rendelkezések 

 

3. (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak, 

valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői 

utasítás betartása kötelező. 

 

(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben 

vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési 

évben megtörténik. 
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(3) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek 

gazdálkodni.  

 

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak 

jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak 

megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a 

garantált bérminimum következtében emelkedhet.  

 

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 

béren kívüli juttatásként közalkalmazottanként 60.000.- Ft-ot biztosít.  A juttatást 

terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza. A 

juttatások éves összege e határozat elfogadását követően utalható. 

 

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról 

írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű 

felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési 

kötelezettség terheli. 

 

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai 

 

4. (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő 

módosításával - megváltoztathatja. 

 

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi 

előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési 

szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A 

költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. 

 

(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás 

bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben: 

a.)  az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, 

átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében 

c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig. 

 

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási 

előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás. 

 

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott 

bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és 

kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja. 

 

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján 

módosítja. 

 

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi 

költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 



10 
 

vonhat maga után.  

 

(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

5. (1) A határozat rendelkezéseit a 2022. költségvetési évben kell alkalmazni. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök 

 

 

Bonyhád, 2022. január 20. 

 

 

       Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi 

                elnök 


