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Előterjesztés
Tárgy: A védőnői szolgálat 2013. III negyedéves pénzforgalmi jelentése
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Előkészítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testületek!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről a
költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet.
A köveskáli Védőnői szolgálat 2013. III negyedévi 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.
A
kiadási
előirányzatok
felhasználása
53,8%-ban
teljesült,
a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok alacsonyabb teljesülése azzal
magyarázható, hogy részmunkaidőben foglalkoztatott védőnőt alkalmazunk. A dologi
kiadások előirányzatai nagyrészt még rendelkezésre állnak, felhasználásuk nem történt meg, a
nagyon takarékos gazdálkodás figyelhető meg, szintén indokolható, hogy a védőnő csak
részmunkaidőben dolgozik.
A működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel TB alapoktól 95,3%-ban teljesült, a
támogatás azonban tartalmazza a védőnő számára kifizetet nyugdíj (kereset kiegészítés
címen) összegét. Ezt a kifizetést az OEP 100%-ban lefinanszírozza. A pénzeszköz átadásokat
az önkormányzatok teljesítették a III. negyedévnek megfelelően.
A kiadási előirányzatok tartalmazzák a Kővágóörsi telephely fenntartásához átadandó
pénzeszközt, mely számla kiállítása alapján kerül kiegyenlítésre Kővágóörs Önkormányzat
részére. A számla a IV. negyedévben kerül kifizetésre.
2013. augusztus 15-én kaptuk meg Köveskál Község Önkormányzatának módosított Védőnői
működési engedélyét. Jelenleg heti 20 órás részmunkaidőben nyugdíjas védőnőt alkalmazunk.
Az önkormányzat rendszeresen hirdeti a védőnői álláshelyet, hogy teljes munkaidőben
foglalkoztatott védőnőt tudjon alkalmazni.
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.
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A ………………………. Képviselő-testület a Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. évi
gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek meg
felelően 3.571.eFt teljesített bevétellel és 2.464 eFt teljesített kiadással elfogadja.

Köveskál, 2013. október 30.
Tisztelettel:
Sebestyén Zoltán
polgármester

