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Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
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TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS ! 

 
 

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
(Ávr.) szabályozza.   Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, 
megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a társulás a bevételi és 
kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. 
 
A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a 3/2017. (II.23.) társulási tanácsi 
határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás 
tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.  
  
A Társulás részére Tapolca Város Önkormányzata 11.270 eFt pénzeszközt ad át, melyet a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére finanszírozásként át kell adni. Ez az 
összeg a bérek központi támogatására elnyert támogatás összegét és a karbantartási kiadások 
forrását tartalmazza. Az Intézetnél e jogcímekre vonatkozóan emeltük meg a kiadási 
előirányzatokat is.  
 
A Társulásnál és az Intézetnél a bevételi többletek összegével növeltük a bevételi 
előirányzatokat, ezzel egyidejűleg került sor a dologi kiadások összegének módosítására.  
 
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által beszerzett kis értékű tárgyi eszközök 
értékét a dologi kiadásokból a beruházások közé csoportosítjuk át (33 eFt).  
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és elfogadására. 
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          HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás 2017. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 3/2017. (II.23.) társulási tanácsi határozat 
módosításáról szóló határozati javaslatot 
elfogadja és a …./2017. (…) társulási tanácsi 
határozatai közé iktatja. 

 
 

Tapolca, 2017. október 16.     

 

                         Dobó Zoltán                
                    elnök  
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TAPOLCAI  SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

…./2017. ( ….) társulási tanácsi határozata 
 

a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2017. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2017. (II.23.) társulási határozat 

módosításáról 
 (t e r v e z e t) 

 
A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza: 

1. 
 

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási 
Tanács 3/2017. (II.23.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetését 

313.194  eFt költségvetési bevétellel, 
317.373  eFt költségvetési kiadással, 
    4.179  eFt működési költségvetési hiánnyal, 
 251.157 eFt finanszírozási bevétellel, 
 246.978 eFt finanszírozási kiadással,  
564.351  eFt kiadási és bevételi főösszeggel, 
317.373  eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel 

állapítja meg.” 
2. 
 

(1) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 1.1 melléklete helyébe jelen határozat 1.1 melléklete, 
valamint az 1.2 melléklete helyébe jelen határozat 1.2 melléklete lép, melyben a Tapolcai 
Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása 
jogcímenként mérlegszerűen szerepel. 
 
(2) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 2.1 melléklete helyébe jelen határozat 2.1 melléklete 
lép, valamint a 2.2 melléklete helyébe jelen határozat 2.2 melléklete lép, mely a működési 
célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 
 
(3) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete 
lép, mely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.  

 
(4) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 3.2. melléklete helyébe jelen határozat 3.2. melléklete 
lép, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működési célú bevételi és kiadási 
előirányzatait tartalmazza.  
 
(5) A 3/2017. (II.23.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, 
mely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási 
tervét tartalmazza.  
 
Tapolca, 2017. október 
                                   Dobó Zoltán            
                                                        elnök                                           
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