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ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy: Védőnői szolgálat  2012. zárszámadásának elfogadása 

Előterjesztő:  Sebestyén Zoltán polgármester 

Készítette:  Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 
 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint, az 

államháztartás beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. 

(XII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormr.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a 

tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.   

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése szerint 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. A 28. § (5) bekezdése szerint 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. 

Az Áht. 89. §-a szerint 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. 

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. 

Az Áht. 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a 

költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-

testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 

következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási 

terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

A Kormr. 6. §-a alapján  az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségvetési 

előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a 

költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségvetési 

támogatások elszámolására terjed ki. 

 A beszámolóban a pénzügyi helyzetet a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat 

teljesítése tükrözi. A beszámolóban a maradvány az alaptevékenységgel kapcsolatban előirányzat-

maradványt, illetve pénzmaradványt, a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban a vállalkozási 

maradványt tartalmazza. 

A Kormr. 7. §-a szerint az államháztartás szervezeteinek (ideértve az elemi költségvetés készítésére 

kötelezett önállóan működő költségvetési szerveket is) - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 

gazdálkodásukról éves és féléves elemi költségvetési beszámolót - az 1. § (1) bekezdésének c) 
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pontjában foglaltak és felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek éves beszámolójáról konszolidált 

éves költségvetési beszámolót is - kell készíteniük. 

Az 1. § (1) bekezdésének h)-j) pontjában foglaltaknak féléves beszámolót nem kell készíteniük. 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzárendelt költségvetési szerv 

éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját elkülönítetten készíti el.  

A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. 

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával. 

 
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 

81,11 %-os volt. Az eredeti előirányzatoknak megfelelően történtek a kiadások. 

2012. augusztus 7-én felmondott a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó védőnő, akinek a 

munkaviszonya a két hónap felmondási idő után 2012. október 7-én megszűnt. A kiírt 

védőnői pályázat eredménytelensége után egy nyugdíjas védőnőt sikerült találnunk, aki betölti 

4 órás részmunkaidőben 2012. október 15-től a védőnői státuszt. 

Az Egészségbiztosítási Pénztártól 3.336eFt támogatást kaptunk, mely az előző évhez 

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

feladatát is. Az védőnői szolgálat  teljes kiadása: 3.897 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. A hozzájárulás összegét a csatolt melléklet tartalmazza. A 

védőnői szolgálat 2012. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, zavartalan volt, a költségvetésben 

betervezett előirányzatokat nem lépte át, takarékosan gazdálkodott  

 

A társulásban résztvevő önkormányzatok a pénzeszköz átadásokat időben teljesítették, illetve 

a 2012. évben túlfizetések voltak, mivel a részmunkaidős alkalmazás miatt, az OEP támogatás 

növekedése miatt megtakarítás keletkezett. A beszámoló elfogadása után rendezésre kerülnek 

a többlet átadások. 

 

Köveskál, 2013. április 24. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

               Sebestyén Zoltán 
    polgármester 
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