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ELŐTERJESZTÉS 

Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla és Mindszentkálla Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

2012. …….. …..-én tartandó együttes ülésére 

 

Tárgy:    2011. évi költségvetési beszámoló 

Előterjesztő:  Sebestyén Zoltán polgármester 

Készítette:  Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 
 

Köveskál település Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. tv. figyelembe vételével 2012. április 30-ig állítja 

össze és fogadja el 2011. évi beszámolóját. A költségvetés végrehajtása a 1/2011.(II.21.) Ök. 

Rendelete alapján, annak figyelembe vételével történt.  

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, 

elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása szintén a beszámolóval egy időben 

megtörtént.   

 

869041. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton a pénzügyi teljesülés 

83,41 %-os volt. Az eredeti előirányzatoknak megfelelően történtek a kiadások. 

A védőnői szolgálatnál jelentős változás, hogy 2011. június 16-tól a szolgálatot 5 település 

helyett 7 település tartja fenn, így csökkentve a hozzájárulási költségeket. A fenntartó 

önkormányzatok Kékkút és Kővágóörs településsel gyarapodtak. 

Az Egészségbiztosítási Pénztártól 2.326eFt támogatást kaptunk, mely az előző évhez 

növekedést mutat. A védőnői szolgálat látja el a Egry József Szakközépiskola  védőnői 

feladatát is. Az intézmény teljes költsége: 3.620 eFt Ft. 

Az összes költséget csökkentettük a Mep támogatással. A védőnői szolgálat bevételekkel 

csökkentett költségeinek felosztása, a települések (most már 7 település között) 

lakosságszáma alapján történik. Az felosztandó költséget két részre kellett osztani, a változás 

miatt I. félév-II. félév. A hozzájárulás összegét a csatolt melléklet tartalmazza. A védőnői 

szolgálat 2011. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, zavartalan volt, a költségvetésben 

betervezett előirányzatokat nem lépte át, takarékosan gazdálkodott  

 

A társulásban résztvevő önkormányzatok a pénzeszköz átadásokat időben teljesítették.   

 

Köveskál, 2012. április 25. 

 

 

      Tisztelettel: 
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               Sebestyén Zoltán 
    polgármester 


