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2/2018. T. T. 

 

K i v o n a t 

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  

Társulási Tanács 2018. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

 

5/2018. (II. 28.) T. T. határozat 

Önkormányzati Társulás 2018. évi 

 költségvetésének jóváhagyása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló-Móricgát  Községi Önkormányzat Társulása az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. Ezen határozat állapítja meg Jászszentlászló-Móricgát Községi 

Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodás vitelére 

vonatkozó egyes szabályait. 

 

2. A határozat hatálya kiterjed a Szent László Alapszolgáltatási Központra 

és a Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményekre. 

 

3.  A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  

 

 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét          250.479.000- Ft-ban 

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét        247.693.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét         247.693.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét  2.786.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét  2.786.000.- Ft-ban 

 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről 197.442 e/ Ft 

b.) Működési bevételek 50.251 e/Ft 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 2.786 e/Ft 
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2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 150.659 e/Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 30.386 e/Ft 

c.) Dologi kiadások 66.648 e/Ft 

 

 II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 

aa.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                          2.193 e/Ft  

ab.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 593 e/Ft 

 

4. A Társulás működéséhez, fejlesztéséhez a fenntartó önkormányzatok az 

alábbiakban járulnak hozzá: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 193.905 e Ft 

Ezen belül: 

- Társulás működéséhez      584 e Ft   

- Védőnői szolgálathoz   6.554 e Ft 

- Étkeztetéshez             37.963 e Ft 

- Óvoda és Bölcsőde működéséhez       73.818 e Ft 

- Alapszolg. Kp. működéséhez           74.986 e Ft 

 

 Móricgát Községi Önkormányzat                           6.323 e Ft 

Ezen belül:  

- Társulás működéséhez 113 e Ft 

- Védőnői szolgálathoz 242 e Ft 

- Étkeztetéshez 481 e Ft 

- Óvoda működéshez 458 e Ft 

- Alapszolg. Kp. működéshez 5.029 e Ft 

 

6. A Társulás költségvetése nem tartalmaz előirányzatot többéves 

kihatással járó feladatra, nincs elkülönítetten, uniós támogatással 

megvalósuló projektje, nem rendelkezik hitelállománnyal, nincs adósságot 

keletkeztető ügylete és kezességvállalásokból származó finanszírozási célú 

pénzügyi művelete. 

 

7. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak 

főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként 

vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

8. A Társulás 2018. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkeretét a 

határozat 2. melléklete tartalmazza.  
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9.  A határozat előterjesztésében tájékoztató jelleggel az alábbi kimutatások 

szerepelnek: 

 a.) Közvetett támogatások, 

 b.) A Társulás összevont költségvetési mérlege közgazdasági 

tagolásban, 

 c.) Előirányzat felhasználási ütemterv 

 d.) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási 

előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban 

 

e.) A költségvetési évet követő 3 év tervezett saját bevételei 

 

10. (1)   A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

által fenntartott gyermekintézményekben a fizetendő térítési díjat 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. 

(II.24.) önkormányzati rendelete határozza meg. 

 

  (2) A szociális alapszolgáltatások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjak mértékét Jászszentlászló Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.30.) önkormányzati 

rendelete határozza meg. 

 

11.  A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési 

határozat módosítása. A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, 

hogy a működési és felhalmozási kiadások előirányzatai között 1.000.000.- 

Ft eseti értékhatárig átcsoportosíthat. Döntéséről köteles a Társulási 

Tanácsot a soron következő Társulási ülésen tájékoztatni. 

 

12.  Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének 

előterjesztése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról 

szükség szerint, de legalább félévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év 

február 28-ig – december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési határozatának 

módosításáról. 

 

13.  A Társulás a fenntartóktól kapott támogatást az önállóan működő 

költségvetési szervek részére havonta tovább utalja - a MÁK Bács-Kiskun 

Megyei Igazgatósága által leközölt nettófinanszírozási elszámolást követően 

- legkésőbb a hónap utolsó napjáig. 

 

14.  A Társulási Tanács az előre nem tervezett, ténylegesen realizálódott 

bevételi források feletti rendelkezési jogot – 1.000.000.- forint értékhatárig 

– a társulási tanács elnökére ruházza. Döntéséről köteles tájékoztatni a 

Társulási Tanácsot a soron következő ülésén. Amennyiben ezen értékhatár 

felett folyik be nem tervezett bevétel arról a Társulási Tanács rendelkezik. 

Az előre nem tervezett bevételek esetében nem lehet figyelembe venni a 

tervezési hiányosság miatt nem szerepeltetett, már meglévő megállapodás, 

szerződés, adás-vételből származó bevételeket.  
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16.  Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 

2018. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Kivonat hiteles: 

 

Jászszentlászló, 2018. március 6. 

 

 

 

 

 

 

Farkasné Deli Zsuzsanna 

ig főelőadó 

 

 

 


