Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa
8654 Ságvár, Fő utca 16.
Tel:84/580-022
Fax: 84/380-256
hivatal@sagvar.hu
ELŐTERJESZTÉS,
amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsának 2019. február 26 -i társulási tanácsi ülésére.
4. napirendi pont: A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2019. évi
költségvetése.
Az előterjesztést készítette: Karsai Anikó gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Tisztelt Társulási Tanács!
A költségvetés elkészítése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet, a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény figyelembevételével történt.
A Társulás 2019. évi feladata a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartójaként az Intézmény működtetése.
A Társulás tervezett létszámában változás nincs, az továbbra is 2 fő: 1 fő szociális munkás a házi
segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat látja el, illetve 1 fő karbantartó-gépkocsivezető. A
Társulás tulajdonában lévő – az óvodába bejáró gyermekek utaztatásához használt – autóbusz
vezetéséhez megfelelő végzettséggel rendelkező autóbuszvezetőt kell alkalmaznunk, mivel így
biztosítható a bejáró gyermekek utaztatásának támogatására kapott állami normatíva megfelelő
felhasználása. A gépkocsivezetői feladatok mellett - megállapodás alapján - ellátja a Ságvári Bóbita
Óvoda és Bölcsőde karbantartói feladatait is.
A K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezésekor a törvényi előírásokat vettük
figyelembe mind a kötelező besorolások, a soros előrelépések, mind a nem rendszeres juttatások
tekintetében. A törvény szerinti illetmények megállapításakor figyelembe kellett venni a
minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2019.01.01-től hatályos változásait.
K1107 Béren kívüli juttatásként a Cafetéria szabályzat alapján kizárólag SZÉP kártya juttatás
adható 2019. évben. A Cafetéria keret összege a jogszabályi előírásoknak megfelelően évi bruttó
200.000 Ft/fő, melynek nettó összege került ezen soron tervezésre.
K1110 Egyéb költségtérítés rovaton a havi 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást
terveztük.
K123 Egyéb külső személyi juttatások között a reprezentációs költségek összeg szerepel.
Fenti szempontok alapján a személyi juttatások tervezett összege 5.740.000 Ft, a munkaadót
terhelő járulékok összege pedig 1.200.000 Ft (ez tartalmazza a szociális hozzájárulási adót, az
egészségügyi hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót)
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése címén a Kormányrendelet előírásai alapján a következők
kerültek tervezésre:
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés: 10.000 Ft
- üzemanyag beszerzés (autóbuszhoz): 300.000 Ft
- munka- és védőruha beszerzés:40.000 Ft
- egyéb anyagbeszerzés: 10.000 Ft.

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások között telefon díjat terveztünk.
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások között az autóbusz karbantartásával, javításával
kapcsolatos tervezett költségek szerepelnek előző évi költségek figyelembe vételével került
tervezésre.
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között többek között a következőkkel
kalkuláltunk:
- kötelező tüdőszűrés díja: 4.000 Ft
- kötelező éves orvos munka alkalmassági vizsgálat díja: 20.000 Ft
- továbbképzés: 10.000 Ft
- belső ellenőrzés díja: 480.000 Ft
Étkezési térítési díjak, és szoc. tér. díj 320.000,-Ft
Házi segítségnyújtás 160.000,-Ft
- egyéb: 6.000 Ft.
K337Egyéb szolgáltatások között pedig az alábbiakkal terveztünk:
- autóbusz kötelező gépjármű felelősség biztosítása: 235.000 Ft
- bankköltség: 150.000 Ft
- postaköltség: 10.000 Ft
- egyéb: 25.000 Ft
A K341 rovaton a belföldi kiküldetés tervezett összege szerepel.
A K351 rovat a működési célú előzetesen felszámított ÁFA összegét tartalmazza.
K355 Egyéb dologi kiadások között kerekítési különbözet, illetve az autóbusz műszaki vizsgájának
díja szerepel.
Fentiek, valamint a működési célú előzetesen felszámított ÁFA figyelembevételével a dologi
kiadások összege tervezetten 1.980.000 Ft.
Beruházás, felújítás 2019. évre nem került tervezésre.
A fenti kiadásokat figyelembe véve a költségvetési kiadások összege 8.920.000 Ft.
A finanszírozási kiadások között K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton az
Intézmény részére átadandó intézményfinanszírozás szerepel 94.485.486 Ft összegben, melyből
70.991.419 Ft az állami támogatás, 23.494.067 Ft pedig a saját finanszírozás.
A Társulás tervezett összes kiadása: 103.118.979 Ft.
A bevételek tekintetében az alábbi költségvetési (működési) bevétellel számolunk:


B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Ságvár Község
Önkormányzatától): 103.118.979 Ft, melynek megoszlása:
o
o
o
o

Társulás állami támogatása: 4.087.000 Ft
Társulás saját finanszírozása: 4.536.493 Ft
Intézmény állami támogatása: 70.991.419 Ft
Intézménynek átadandó intézményfinanszírozás (saját finanszírozás): 23.494.067
Ft

A Társulás állami támogatásának megoszlása:
o Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása: 3.402.000 Ft
o Házi segítségnyújtás támogatása: 685.000 Ft



B4082 Kamatbevétel: 5.000 Ft
B411 Egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet): 5.000 Ft
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Az összes tervezett költségvetési (működési) bevétel 103.118.979 Ft.
Finanszírozási bevételként a 2018. évi pénzmaradvány összegével számoltunk: 286.507 Ft, mely
a pénztár és a bankszámla záró egyenlege.
A Társulás tervezett költségvetési hiánya 4.536.493Ft (saját finanszírozás), melyet a társult
önkormányzatok lakosságszámot figyelembe véve fizetnek meg a Társulás számára.
1.

Költségvetési (működési) kiadás

8.920.000

2.

Finanszírozási kiadás (Intézménynek
utalandó intézményfinanszírozás)

97.903.486

ebből Intézmény állami támogatása

70.991.419

ebből Intézmény saját finanszírozása

23.494.067

3.

Összes kiadás (1+2)

103.118.979

4.

Költségvetési (működési) bevétel

95.206.259

ebből Társulás állami támogatása

4.087.000

ebből Társulás saját finanszírozása

4.536.493

ebből Intézmény állami támogatása

70.991.419

ebből Intézmény saját finanszírozása

23.494.067

ebből egyéb működési bevétel

10.000

5.

Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)

6.

Összes bevétel (4+5)

286.507
103.118.979

A Társulás 2019. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe kellett venni, hogy mind a
Társulás, mind az Óvoda állami támogatása Ságvár Község Önkormányzata részére kerül
folyósításra. Az Óvoda és a Társulás működtetése feladatellátó társulás keretében történik, a
fenntartó önkormányzatok a működtetéshez szükséges hozzájárulásokat Ságvár Község
Önkormányzata részére utalják át. A hozzájárulásokat Ságvár Község Önkormányzata továbbutalja
a Társulás részére, amely az Óvodára eső részt szintén továbbutalja a költségvetési szerv részére.
Így a tervezés során nagy figyelmet kellett fordítani arra, hogy a társult települések hozzájárulásai
a megfelelő helyre kerüljenek. Az önkormányzatok külön-külön hozzájárulást fizetnek a
Társulásnak és az Óvodának, a hozzájárulás számításánál azt vettük figyelembe, hogy az állami
támogatás ténylegesen melyik intézményt illeti.
Mindezek figyelembevételével a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2019.
évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 103.118.979Ft.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi
határozatot meghozni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2019. évi költségvetéséről
(1)

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás
2019. évi költségvetésének főösszegét 103.118.979 Ft-ban határozza meg az
előterjesztés szerint.

(2)

A társult Önkormányzatok
arányosan: (csak Társulás)

hozzájárulása

a

Társulás

működéséhez

lakosságszám
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Település
Ságvár

Hozzájárulás (Ft)

1.894

2.934.466

Som

697

1.079.896

Nyim

337

522.131

Összesen

(3)

Lakosság szám (fő)

2.928

4.536.493

A társult Önkormányzatok hozzájárulása a Társulás
arányosan: (csak Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde)

Település
Ságvár

Lakosság szám (fő)
1.894

működéséhez

Hozzájárulás (Ft)
15.197.323

Som

697

5.592.679

Nyim

337

2.704.065

Összesen

2.928

lakosságszám

23.494.067

Összesített táblázat, mely tartalmazza a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde, valamint a
Társulás részére nyújtott hozzájárulást is:

Település
Ságvár
Som
Nyim
Összesen

Lakosság szám (fő)
1.894
697
337
2.928

Hozzájárulás (Ft)
18.131.790
6.672.575
3.226.195
28.030.560

A társult önkormányzatok a hozzájárulást a gesztor önkormányzat - Ságvár Község
Önkormányzata – részére teljesítik. Ságvár Község Önkormányzata a fenntartó – Ságvár és
Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás – részére utalja tovább a működési
támogatást a határozat 7. melléklete szerinti finanszírozási terv alapján.
(4)

A Tanács a Társulás foglalkoztatottjai részére Cafetéria hozzájárulást Erzsébet utalvány
formájában, melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.

(5)

A Tanács a Társulás foglalkoztatottjai részére 2019. évben havonta 1.000 Ft összegű
bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül
átutalásra a dolgozók bankszámlájára.

(6)

A Tanács a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
létszámkeretét 2 főben állapítja meg a határozat 6. melléklete szerint.

(7)

A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Társulási
Tanács elnöke dönt saját hatáskörben.

(8)

A Társulás előző évi pénzmaradványát a Tanács a 2019. évi költségvetésébe bevonta.

(9)

A Tanács a Társulás 2019. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat
1. melléklete szerint állapítja meg.

(10)

A Tanács a Társulás 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e
határozat 2. melléklete szerint állapítja meg.

2019. évi
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(11)

A Tanács a Társulás 2019. évi finanszírozási bevételeit e határozat 3. melléklete szerint
állapítja meg.

(12)

A Tanács a Társulás 2019. évi finanszírozási kiadásait e határozat 4. melléklete szerint
állapítja meg.

felelős: Kecskés Gábor elnök
határidő: értelem szerint
Ságvár, 2019. február 18.
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