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K i v o n a t 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás  

2020. február 19. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a jelenlevők 100%-ának egyhangú (23 igen) 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 

3/2020. (II.19.) számú határozata 

a Társulás 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II.15.) számú határozat módosításáról 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

(továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetéséről a következőket határozza el 

 

1.§ 

 

A Társulási Tanács 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) határozat (a továbbiakban: Határozat) 

3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„3.§ 

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.305.179 ezer 

Forintban állapítja meg. 

 

A költségvetési  bevételek összege:        1.137.282/e Ft 

   kiadások összege:   1.305.179/e Ft 

  egyenleg:     -167.897/e Ft 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 

       167.897/e Ft 

 

A költségvetési főösszegen belül a  

I.        Működési kiadások 1.115.583 

1. személyi juttatások 636.046 

2. munkaadókat terhelő járulékok és  

szociális hozzájárulási adó 

124.026 

3. dologi és egyéb folyó kiadások 350.557 

4. egyéb működési kiadások 4.974  

4.1. támogatásértékű működési kiadások 4.974 

4.2. működési célú pénzeszközátadások 0 

5. ellátottak pénzbeli juttatása 250 



II.        Felhalmozási kiadások 9.971 

1. beruházások 9.971 

2. felújítások 0 

3. egyéb felhalmozási kiadások 0 

3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 

3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 

III. Általános tartalék 33.576 

IV. Céltartalék 145.770 

V. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 

Költségvetési kiadások összesen: 1.305.179 

I. Működési bevételek 1.137.282 

1. intézményi működési bevételek 160.228 

2. működési célú támogatásértékű bevétel 976.854 

2.1. elkülönített állami pénzalapból 102.862 

2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból 64.900 

2.3. helyi önkormányzattól 800.927 

2.4. európai uniós forrásból 8.165 

2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból160.228 0 

2.6. központi költségvetésből 0 

3. működési célú pénzeszközátvétel 200 

4. közhatalmi bevétel 0 

II. Felhalmozási bevételek 0 

1. felhalmozási bevételek 0 

2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 

3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 

3.1. elkülönített állami pénzalapból 0 

3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból 0 

3.3. helyi önkormányzattól 0 

3.4. európai uniós forrásból 0 

3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból 0 

3.6. központi költségvetésből 0 

Költségvetési bevételek összesen: 1.137.282 

Előző évek előirányzat maradványának felhasználása 167.897 

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

A Határozat 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„15.§ 

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a 

kiadások között 33.576/e Ft általános tartalékot, 145.770/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való 

rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.” 

 

3.§ 

 

(1) A Társulási Tanács a költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat 

engedélyezi: 

 

Működési bevételek összege csökken 7.003 

         intézményi működési bevételek összege csökken 7.003 

Működési célú támogatásértékű bevétel összege 41.073 



csökken 

         elkülönült állami pénzalaptól átvett összeg 

csökken 

582 

         NEAK pénzügyi alapjaitól átvett összeg nő 7.463 

helyi önkormányzattól átvett összege csökken 21.208 

európai uniós forrásból átvett összeg csökken 26.746 

Működési célú pénzeszközátvétel összege nő 200 

          működési célú pénzeszközátvétel 

államháztartáson kívülről összege nő 

200 

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 

csökken 

355 

          működési célú előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele csökken 

355 

 

(2) A Társulási Tanács a költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat 

engedélyezi: 

 

Működési kiadások összege csökken 35.929 

      személyi kiadások összege csökken 12.010 

      munkaadókat terhelő járulékok összege csökken 2.111 

      dologi kiadások összege csökken 11.208 

      egyéb működési kiadások összege csökken 10.600 

                  működési célú pénzeszközátadás csökken 10.600 

Felhalmozási kiadások összege nő 9.971 

                  beruházási kiadások összege nő 9.971 

Általános tartalék összege csökken 22.273 

 

4.§ 

 

 

(1) A Társulási Tanács a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az 

alábbi módosításokat engedélyezi: 

 

Működési célú támogatásértékű bevétel összege 

csökken 

17.173 

         NEAK pénzügyi alapjaitól átvett összeg nő 5.100 

helyi önkormányzattól összege csökken 22.273 

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő 2 

          működési célú előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele nő 

2 

 

(2) A Társulási Tanács a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő kiadások között az 

alábbi módosításokat engedélyezi: 

 

Működési kiadások összege nő 1.531 

      dologi kiadások összege nő 12.131 

      egyéb működési kiadások összege csökken 10.600 

                  működési célú pénzeszközátadás csökken 10.600 

Felhalmozási kiadások összege nő 3.571 

                  beruházási kiadások összege nő 3.571 

Általános tartalék összege csökken 22.273 

 

5.§ 



 

(1) A Társulási Tanács a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetésében 

szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi: 

 

Működési célú támogatásértékű bevétel összege 

csökken 

24.350 

         elkülönült állami pénzalaptól átvett összeg 

csökken 

582 

         NEAK pénzügyi alapjaitól átvett összeg nő 2.363 

helyi önkormányzattól átvett összege csökken 615 

európai uniós forrásból átvett összeg csökken 26.746 

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő 101 

          működési célú előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele nő 

101 

 

 

(2) A Társulási Tanács a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetésében 

szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi: 

 

Működési kiadások összege csökken 42.652 

      személyi kiadások összege csökken 12.010 

      munkaadókat terhelő járulékok összege csökken 2.111 

      dologi kiadások összege csökken 28.531 

Felhalmozási kiadások összege nő 6.400 

                  beruházási kiadások összege nő 6.400 

 

 

6.§ 

 

 

(1) A Társulási Tanács a Marcali Óvodai Központ költségvetésében szereplő kiadások között az 

alábbi módosításokat engedélyezi: 

 

Működési bevételek összege csökken 7.003 

         intézményi működési bevételek összege csökken 7.003 

Működési célú támogatásértékű bevétel összege nő 450 

helyi önkormányzattól átvett összege nő 450 

Működési célú pénzeszközátvétel összege nő 200 

          működési célú pénzeszközátvétel 

államháztartáson kívülről összege nő 

200 

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 

csökken 

458 

          működési célú előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele csökken 

458 

 

(2) A Társulási Tanács a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetésében 

szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi: 

 

Működési kiadások összege nő 5.192 

      dologi kiadások összege csökken 5.192 

 

 

7.§ 



 

(1) A Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 (II.15.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

számú melléklete helyébe jelen Határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9. számú melléklete lép. 

 

(2) Ez a határozat kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, Társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

      Bödőné dr. Molnár Irén sk.          Dr. Sütő László sk. 

címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető               elnök 

        Marcali Kistérségi Többcélú Társulás            Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

 

 

 

A kivonat hiteles. 

Marcali, 2020. február 19. 

 

 

 

      Bödőné dr. Molnár Irén sk. 

  címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető    

                   Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 


