2021. február 15-i
elnöki döntés határozatai

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács Elnöke

V/1/2020. számú Határozat
A

veszélyhelyzet

kihirdetéséről

szóló

27/2021.

(I.

29.)

Korm.

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja. Erre tekintettel
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke a 2020. évi
költségvetésről szóló 2/2020. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 670.862.938,Ft-ban állapítja meg.

2.

A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés kiadási főösszegét 670.862.938,- Ftban

állapítja

meg.

A

Társulás

fentiekkel

egységes

szerkezetbe

foglalt

költségvetési határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Kovács Ágnes pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2021. február 23.

Huszár Gábor
elnök

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács Elnöke

V/2/2020. számú Határozat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben
járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke
hozza meg.
Erre

tekintettel

a

Szentgotthárd

és

Térsége

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Tanácsának elnöke a Társulás 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az 1. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:

Huszár Gábor elnök

Szentgotthárd, 2021. február 23.

Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

-

-

Közbeszerzés Közbeszerzésre
tervezett
irányadó
mennyisége
eljárásrend

-

-

Időbeli ütemezés
szerződés
Tervezett
az eljárás
teljesítésének
eljárási
megindításának
várható
fajtája
tervezett
időpontja
időpontja

-

-

-

Záradék:
Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a V/2/2021. sz. határozatával hagyta jóvá.
Szentgotthárd, 2021. február 23.
Huszár Gábor
elnök

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács Elnöke

V/3/2020. számú Határozat
1.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a
települési

önkormányzat

képviselő-testületének

feladat-

és

hatáskörét

a

polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselőtestületek által átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe
tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának elnöke a SZEOB nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza
meg:
1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda székhely intézményében 2021. július 26.
időponttól 2021. augusztus 13. időpontig (3 hét),
1.2. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak intézményében 2021. július 19.
időponttól 2021. augusztus 27. időpontig (6 hét)
1.3. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek (ügyeletet ellátó óvoda)
intézményében 2021. június 28. időponttól 2021. július 23. időpontig,
valamint 2021. augusztus 16. időponttól 2021. augusztus 27. időpontig (4-2
hét)
1.4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2021. július 26. időponttól
2021. augusztus 13. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Varjuné Molnár Katalin igazgató

Szentgotthárd, 2021. február 23.

Huszár Gábor
elnök

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács Elnöke

V/4/2020. számú Határozat
1.) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a
képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács
hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban
meghatározott kötelezettségére tekintettel a Társulás saját bevételeinek és
adósságot

keletkeztető

ügyleteiből

eredő

fizetési

kötelezettségeinek

a

költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 10. számú
melléklete szerint határozza meg.
2.) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a
képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács
hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának elnöke a 2021. évi költségvetési határozatát az Előterjesztés 1.
számú melléklete szerint fogadja el.
3.)

A feladatellátásokhoz a 2021. évi tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési
határideje: 50%-a 2021. március 31-ig; 50%-a 2021. szeptember 30-ig.

Határidő: azonnal, illetve a 3. pontban foglaltak
Felelős: Huszár Gábor elnök
tagönkormányzatok polgármesterei

Szentgotthárd, 2021. február 23.

Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet
HATÁROZAT
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetéséről

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a
Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi
706 570 000 Ft
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi
706 570 000 Ft
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1-2. sz. melléklet tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 4.sz. melléklet tartalmazza
706 570 000 Ft
Intézményi működési bevétel
44 200
000 Ft
Támogatásértékű bevétel
610 890
104 Ft
2020.évi
maradvány
51.479.896 Ft
3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
706 570 000 Ft
3. sz. melléklet
Személyi juttatások
475 852 461 Ft
Munkaadót terhelő jár.
84 100 658 Ft
Dologi kiadások
121 357 864 Ft
Támért műk.c.tám.
2 789 000 Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
20.086 000 Ft
5. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett
kisbusz
beszerzéshez:
2 384 000 Ft
6. A Társulás által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 9. sz. melléklet
határozza meg.
7. A tagönkormányzatok intézményi támogatásának összegét a 11. sz. melléklet
tartalmazza. A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési
határideje: 50%-a 2021. március 31.; 50%-a 2021. szeptember 30.
8. A Társulás 2021. évi költségvetésében Európai Uniós projektek között a Városi
Gondozási Központ MOTIVAGE az 5. sz. melléklet szerint került tervezésre.
9. A 6. sz. melléklet a hitelteher bemutatása.
10. A Társulás 2021. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem
tartalmaz. (7. sz. melléklet)
11. A Társulás 2021. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (8. sz.
melléklet)

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1.

Az Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatala által látja el.
2. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács
dönt.
4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján jóváhagyott
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási Tanács elnökére
ruházza.
5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács elnöke
koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén
kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács
elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi
döntést igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének
előterjesztésében, a költségvetési határozat egyidejű módosításával.
7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat
módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt.
8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban
nem szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 200.000 Ft értékben.
9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal
kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell
mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri,
illetve folyamatos költségigényét. A munkaszervezet vezető véleménye alapján a
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a Társulási Tanács dönt.
A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú,
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi
költségvetés terhére 200.000,- Ft értékhatár felett a Társulási Tanács előzetes
engedéllyel vállalhatnak kötelezettséget.
A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett
kizárólag a Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.
10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és intézményei számlavezető
pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Nyugatdunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókja. Az intézmények finanszírozása a „kiskincstár”
keretében a számlavezető pénzintézet útján, megállapodás alapján történik.
11. A 2020. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az
alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi
ellátási díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az
ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat
maradvány elvonásra kerül,
b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a
meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra kerül,
c) A fenti pontok alapján elvonásra kerülő összeggel a 2020. évi költségvetési

előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás)
önkormányzatoktól igényelt támogatást ezen összeggel csökkenti.

által

az

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve eseti
ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség esetén
elrendelni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási
határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.
Ezen határozat rendelkezéseit 2021. január 01. időponttól kell alkalmazni.

Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet-vezető

Huszár Gábor
elnök

Összefoglaló
A
veszélyhelyzet
kihirdetéséről
szóló
27/2021.
(I.
29.)
Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja. Ez az előírás a
költségvetési határozat elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a
helyzetben is a Társulási Tanács tagjainak legyen lehetősége a költségvetési határozat
elfogadása előtt a tervezet megismerésére, javaslataik megtételére. Az Előterjesztés és a
határozat – tervezet 2021. február 15-én a Társulási Tanács tagjainak kiküldésre került
azzal, hogy esetleges módosító javaslataikat 2021. február 22. napján 16 óráig
elektronikus úton juttathatják el a Társulás elnökéhez.
A 2021. évi Költségvetési
Határozat csak ezek után fogadható el.

Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet-vezető

Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet
Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés bevételei és kiadásai
1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020 évi
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet
tartalmazza
Intézményi működési bevétel
41.224.272 Ft
Működési célú támogatás
577.551.518 Ft
Felhalmozási c. támogatás
11.208.000 Ft
Pénzmaradvány
37.099.770 Ft
Elvonások, befizetések
3.779.378 Ft
3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
1.2. és 3.sz. melléklet
Személyi juttatások
442.880.185 Ft
Munkaadót terhelő jár.
86.016.465 Ft
Dologi kiadások
107.757.827 Ft
Ellátottak pbeni
0 Ft
Egyéb műk.célú kiadások
16.283.699 Ft
Tartalék
0 Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
1. ,2. és 3/a. sz. melléklet
5. A határozat egyebekben változatlan.

17.924.762 Ft

670.862.938 Ft
670.862.938 Ft

