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 Jogszabállyal nem ellentétes 

                                         Dr. Szabó Tímea 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a 

tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.   

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) a vagyonról és a költségvetés 

végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az 

éves költségvetési beszámolót a 28. § (4) és (5) bekezdésében megjelölt személy hagyja jóvá, ezek 

alapján: 

28. §. (5) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési 

tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács 

elnöke hagyja jóvá. E bekezdés alkalmazásában a közös önkormányzati hivatal esetén 

polgármester alatt a közös önkormányzati hivatal irányító szervének vezetőjét kell érteni. 
89. § alapján: 

(1) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott 

költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási 

rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. 

(2) A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. 

 

A köveskáli Védőnői szolgálat 2013. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, 

annak betartásával történt, a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.  

A rendelkezésre álló pénzeszközökkel az önkormányzat megpróbál a legtakarékosabban 

gazdálkodni. 

 

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton takarékos gazdálkodás történt. 

Az év során a kiadási az előirányzatok 63,6 %-ban teljesültek. A szokásosnál alacsonyabb 

mértéket az indokolja, hogy 2013. évben részmunkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas védőnő 

látta el a szolgálat munkáit.   Egész évben törekedtünk egy teljes munkaidőben foglalkoztatott 

védőnő alkalmazására, de sajnos nem jártunk sikerrel A következő év költségvetésének alakulását 

a fenti tényezők is befolyásolják, mivel ha nem találunk teljes munkaidőben foglalkoztatott 

védőnőt, a támogatás összege 2014. október 1-től 65%-ra csökken. 

 A dologi kiadások előirányzatai nagyrészt még rendelkezésre állnak, felhasználásuk nem 

történt meg, szintén indokolható, hogy nem állandó védőnőnk van. 

A működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel TB alapoktól 100,0%-ban teljesült, a 

támogatás azonban tartalmazza a védőnő számára kifizetet nyugdíj (kereset kiegészítés 

címen) összegét. Ezt a kifizetést az OEP 100%-ban lefinanszírozta. 

A mellékelt elszámolásból látható, hogy az OEP támogatásból 1.243eFt felhasználása nem 

történt meg. Ebből még kötelezettséggel terhelt 300eFt, melyet kővágóörsi telephelyünk 

fenntartására kell átutalnunk a 2013. év lezárása után. A támogatást célszerű felhasználni, 

mivel minden évben az OEP ellenőrzést végez, hogy a támogatás kizárólag a szolgálat 
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kiadásaira van- e fordítva. A 2014. évben több karbantartási munka megvalósítása is vár a 

védőnői szolgálat telephelyén, így ezen összegek erre a célra lesznek fordítva. 

 Az önkormányzat rendszeresen hirdeti a védőnői álláshelyet, hogy teljes munkaidőben 

foglalkoztatott védőnőt tudjon alkalmazni. 

 

Határozati javaslat: 

 

……./2014. (IV.…….)  számú Határozat 

 

A ……………………….Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a  közösen 

fenntartott védőnői szolgálat éves költségvetés végrehajtásának helyzetéről szóló írásos 

beszámoló elfogadásáról. 

. 

A ………………………. Képviselő-testület a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 

intézmény  2013. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek 

meg felelően 3.897.eFt teljesített kiadással és 5.400 eFt teljesített bevétellel elfogadja. 

 
 

Köveskál, 2014. április 15. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

         Sebestyén Zoltán 

            polgármester 

 


