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Kivonat 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
2023. február 2-án megtartott soron következő nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

1/2023. (11.2.) T.T. határozat 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
2023. évi költségvetésének elfogadása 

Határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Aht.) 26. *-a, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368 2011.(XII.3 1.) Korm. rendelet 29. *. (3) bekezdése alapján 
a Társulás 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja. 

I. A költségvetési határozat hatálya 

1. A költségvetési határozat hatálya kiterjed a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásra 
(továbbiakban: Társulás). 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. (1) A Társulás 

2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 
Ezen belül: 

a működési költségvetési bevételek összegét 
a működési költségvetési kiadások összegét 
a működési költségvetési hiány összegét 

42.994.000.- Ft-ban 

35.573.000.- Ft-ban 
42.994.000.- Ft-ban 

7.421.000.- Ft-ban 

állapítja meg. 
(2) A Társulása hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Működési költségvetés összesített hiánya 7.421.000.- Ft 
- Belső finanszírozás 

maradvány igénybevétele 
7.421.000.- Ft 
7.421.000.- Ft 

(3).a) Kiemelt bevételi előirányzatok 



I. Működési költségvetés 
Működési célú támogatások áht-on belülről 32.139 e Ft 
Működési bevételek 3.434 e Ft 

II. Finanszírozási bevételek 
Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele 7.42 1 e Ft 

b) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 
Dologi kiadások 32.929 e Ft 
Egyéb működési célú kiadások 

Egyéb működési célú támog. áht-on belülre 1.500 e Ft 
Tartalékok 8.565 e Ft 

3.(1) A Társulás a költségvetés bevételi és kiadási f5összegét forrásonként, címenként és 
feladatonként előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti bontásban a 
határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá. A melléklet a költségvetési bevételeket és 
kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban 
mutatja be. 

(2) A Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a határozat 2. melléklete tartalmazza 
(3) A Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 3. 

melléklete tartalmazza. 
(4) A Társulás tervezett közvetett támogatásait a határozat 4. melléklete tartalmazza. 
(5) A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai 

előirányzatának keretszámait főbb csoportokban a határozat 5. melléklete tartalmazza. 
(6) A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit a határozat 6. 

melléklete tartalmazza. 
(7) A Társulás a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető 

fejlesztési céljait a határozat 7. melléklete tartalmazza. 
(8) A Társulás Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételeit és kiadásait a határozat 8. melléklete tartalmazza. 
(9) A Társulás többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban 

és összesítve a határozat 9. melléklete tartalmazza. 

III. A Társulás 2023. évi költségvetésének eljárási, végrehajtási szabályai 

1. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások, átruházott hatáskörök 

4. (1) Az Áht. 34.* (2) bekezdése alapján a Társulása társulási céltartalék felosztásának jogát 
az ott meelölt célra a Társulás Elnökére ruházza át. 
A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatosan a céltartalékon elkülönített önerő 
felhasználásáról a támogatási szerződés aláírásakor a Társulás elnöke rendelkezik. A 
pályázat elutasítása esetén az önerő felhasználási joga a Társulási Tanácsot illeti meg. 

(2) A Társulási Tanács az általános tartalék felett két tanácsülés között szükségessé váló 
feladatokra rendelkezési jogot biztosít a Társulás Elnökének összesen 100.000.- Ft-ig. 



(3) Az (1) (2) szerint a Társulás Elnökére átruházott tartalék felhasználásra az előirányzat-
átcsoportosítás Társulás Elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott által történő 
írásbeli elrendelését - Tanács elnöki határozat - és az átcsoportosítás pénzügyi 
ellenjegyzését követően kerülhet sor. 

(4) Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Társulási 
Tanács gyakorolja. 

(5) Az Elnök a forrásfelhasználásról az (1)-(2) bekezdésben felsorolt jogcímek és mértékek 
erejéig jogosult. Döntéséről a költségvetési határozat soron következő módosítása 
alkalmával tájékoztatja a Társulási Tanácsot. 

5. A Társulás a tervezettet meghaladó bevételi előirányzaton felüli többletbevételeinek (B4 
Működési bevételek és B5 Felhalmozási bevételek) felhasználását csak a Társulási Tanács 
engedélyével használhatja fel. 

6. A Társulás 2023. évi költségvetési előirányzatai az ezen határozatban 
meghatározottakhoz képest változhatnak a Társulási Tanács döntései eredményeképpen: 
- ajóváhagyott költségvetési maradvány erejéig, 
- központi döntés alapján kapott, a feladatellátás alapján az adott szervezetet megillető 

pótelőirányzatokkal, 
- a célfeladatokra biztosított pótelőirányzatok összegével, 
- feladat csökkenéssel összefüggésben. 

7. (1) A Társulás saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzata főösszegét, a kiemelt 
előirányzatokat és a kiemelt előirányzaton belüli rovatokat felemelheti a B I Működési 
célú támogatások államháztartáson belülről, a 82 Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és 87 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok 
költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési 
bevételeivel még akkor is, ha azok az év közben nem teljesültek túl, tervezéskor nem 
voltak figyelembe vehetők, továbbá a 8813 Maradvány igénybevétele rovaton 
elszámolt maradvány összegével a Társulás zárszámadási határozatában történő 
jóváhagyást követően. 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások működési költségtöbbletet, 
többlettámogatást sem a tárgyévben, sem az azt követő években nem 
eredményezhetnek. 

8. A Társulás Elnöke a Társulás kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, 
figyelemmel az államháztartás végrehajtásáról szóló 368 2011. Korm. rendelet 43. * (3)-
(4) szerinti korlátozásokra. A pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott írásbeli elrendelés alapján 
kerülhet sor az átcsoportosításra, melyről a Társulás Elnöke a költségvetési határozat soron 
következő módosításával tájékoztatja a Társulási Tanácsot. 

9. A Társulási Tanács a 2023. évi költségvetésről szóló ezen határozatát a központi 
költségvetésből kapott, a feladatellátás alapján az adott szervezetet megillető 
pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, 
átcsoportosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2024. február 28-ig 2023. 
december 31-i hatállyal módosítja. 
Egyébként a Társulási Tanács minden költségvetést érintő döntésekor a határozatot 
módosítani kell. 



2. Likviditáskezelés 

10. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás köteles a bevételek beérkezésének és a 
kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet havonta köteles 
felülvizsgálni és aktualizálni. 

3. Költségvetési maradvány jóváhagyás 

11. A 2022. évi előirányzat maradványok Társulási Tanács általi jóváhagyására a 2022. évi 
zárszámadással egyidejűleg kerül sor. 

4. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök 

12. Adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos finanszírozási műveleteket (Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. (1) a)-e) pontjai) a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja, a 2011. évi CXCIV. Törvény 
Magyarország gazdasági stabilitásáról 45. * (1) bekezdése alapján kiadott 
353 2011.(XII.30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól rendelkezései alapján, kivéve az évközi likvid hitelt és 
értékpapír forgalmat, melyre a Társulás Elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
személy jogosult. 

13. Az Áht. 23. * (2) h) pontja szerinti felhatalmazás alapján a 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról 6. * 7. ab. (szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és 
visszavonása) és ad. pontjai (az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként irányító szervi 
támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása) 
szerinti finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört a Társulás 
Elnöke gyakorolja. 

5. Készpénzkifizetés szabályai 

14. A Társulásnál a készpénzben teljesíthető kifizetések az Áht. 109. * (6) bekezdése 
felhatalmazása alapján az alábbiak, melyeknél figyelemmel kell lenni a pénzkezelési 
szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is: 

(1) Közfoglalkoztatásban résztvevők bére, 
(2) K42 Családi támogatások, K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 
ellátások, K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, K46 
Lakhatással kapcsolatos ellátások, K47 Intézményi ellátottak, K48 Egyéb nem 
intézményi ellátások - ellátottak pénzbeli juttatásai- rovaton elszámolható kiadások, 
(3) Az egységes rovatrend K3 I készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, 
(4) Az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63 
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 
létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök 
beszerzésére irányuló kiadások, 

(5) Az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások, K355 Egyéb dologi kiadások és a 
K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kétszázezer forint értéket 



el nem érő kiadások, kivéve a reprezentáció, üzleti ajándék kiadásait, melyek értékhatár 
nélkül teljesíthetők, 

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K35 I 
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67 Beruházási célú 
előzetesen felszámított forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, 

(7) az (I )-(6) bekezdés szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási 
kötelezettséggel adott előlegek. 

6. Vegyes rendelkezések 

15. A Társulás kizárólag a Társulási Tanács előzetes jóváhagyásával nyújthat be pályázatot, 
abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása az adott évben, illetve az azt követő 
években költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó 
pályázat az adott évben, illetve az azt követő években költségvetési többlettámogatást 
nem okoz, akkor a Társulás Elnöke a pályázatról annak benyújtásával egyidejűleg 
tájékoztatja a Társulási Tanácsot a soron következő rendes ülésen. 

16. A Társulás költségvetéséből támogatott szervezetek, magánszemélyek kötelesek a 
részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni a 
támogatási szerződésben meghatározott határidőig és módon. 

17. A Társulás költségvetési határozatában jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása 
a közbeszerzési törvény előírásai szerint történnek. 

18. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás esetében az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 33 * (3) bekezdésében 
foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
önkormányzat jegyzője felelős. 

7. Záró rendelkezések 

19. Ezen határozat az elfogadása napján lép hatályba. 

20. E határozat rendelkezéseit 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni. 

Felelős: Patkós Zsolt társulási elnök 
Határidő: azonnal 

Kivonat hiteles: 

iászszentlászló, 2023. február 10. 

Babud Szilvia 
ig. előadó 


