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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében 
foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési 
rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások ki-
vételével) a képviselő-testület dönthet. Az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás, 
valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási 
előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1) – (4) bekezdést kell 
alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, pol-
gármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni. 
A társulási tanács – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határide-
jéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.  
 
A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően készült. 
 
A határozat-módosítás mellékletei a Társulási Tanács által 2019. december 31-ig meg-
tárgyalt és elfogadott módosításokat, valamint az intézmények 2019. december 31-i ha-
tállyal végrehajtott és a fenntartó felé lejelentett saját hatáskörű előirányzat módosításait, 
továbbá a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat-módosításokat foglalják magukba. 
 
A határozat 1. melléklete a Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét, 2. mel-
léklete a Társulás összevont költségvetési mérlegét, 3. melléklete a Társulás összevont 
bevételeinek forrásonkénti megoszlását, 4. melléklete a Társulás összevont kiadásainak 
jogcímenkénti megoszlását, 5. melléklete a Társulás bevételeit, 6. melléklete a Társulás 
kiadásait, 7. melléklete a Társulás 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható 
teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 8. melléklete a Társulás címen-
kénti létszámkeret- (álláshely-) meghatározását, 9. melléklete a Társulás közfoglalkozta-
tottjainak éves létszám előirányzatát, 10. melléklete a Társulás intézményeinek bevételeit 
és kiadásait, 11. melléklete a Társulás és az intézmények beruházási kiadásait felada-
tonként és felújítási kiadásait célonként összesítve, 12. melléklete a Társulás 2019. évi 
összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását, 13. 
melléklete pedig a Társulás összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadá-
sainak pénzforgalmi mérlegét, a 2020-2022. év gördülő tervezését mutatja be.  
 
Az előterjesztés szerint az előző módosított költségvetéshez képest az 1.644.214 e Ft 
összevont bevételi és kiadási főösszeg 61.648 e Ft-tal (3,75 %-kal) emelkedik, és 
1.705.862 e Ft-ra változik. A költségvetési határozat jelen módosításában a saját hatás-
körű módosítások mellett a legmeghatározóbb változást a központi pótelőirányzatok ösz-
szesen 49.918 e Ft összegű növekedése jelentette. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetését a határozati javas-
latnak és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el. 
 
 
                      Pfeffer József 
 


