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Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodását a Magyar 

Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény, az Államháztartásról szóló  

2011. évi CXCV. Törvény, a Települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. CVII. 

Törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 

előírásainak megfelelően hajtotta végre. A 2012. I. félévi beszámoló garnitúrája a Magyar 

Államkincstár által megadott határidőre benyújtásra került. 

 

2012. évben elemi költségvetést kell készíteni önállóan az Ország Közepe Többcélú Kistérségi 

Társulásra, az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetére, a Reménysugár 

Fogyatékos Napközi Otthon intézményre, valamint összevontan együtt is, ennek megfelelően 

állítottuk össze a félévi beszámolót is. 

 

Az állami normatívák a Költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletei alapján, a Társulási 

megállapodásban vállalt közszolgáltatási feladatellátásoknak és az Intézmény fenntartásának 

megfelelően kerültek beállításra. A tervezéskor törekedtünk arra, hogy a tervezett feladatok 

megvalósításához szükséges kiadásokra fedezetet biztosítsunk. 

Az állami támogatások a megadott ütemezés szerint időpontoknak megfelelően beérkeztek, a vállalt 

kötelezettségeinket  a takarékosság szem előtt tartásával igyekeztünk teljesíteni. Az Önkormányzatok 

részére az I. félévben május hónappal bezárólag átutaltuk a normatívákat.  

Az I. félév végére folyószámla hitelkeretünkből -4.121 ezer forintot kellett igénybe vennünk, az 

intézmények zavartalan működésének biztosítására. 

 

A 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege összevontan 159.023 ezer Ft. 

melyet  a bevételeknél  77.407 ezer Ft-ban    48,7 %-ban 

               a kiadásoknál     75.737 ezer Ft-ban   47,6 %-ban  teljesítettünk. 

 

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek: 

1. sz. melléklet           Kiadások és bevételek összesítője (összevontan) 

2. sz. melléklet           Kiadások és bevételek részletezése (összevontan) 

3. sz. melléklet           Kiadások és bevételek összesítője szakfeladatonként (összevont) 

4. sz. melléklet           Kiadások és bevételek alakulása – Társulás 

5. sz. melléklet           Kiadások és bevételek alakulása – Reménysugár Fogyatékos Napközi Otthon 

6. sz. melléklet           Kiadások és bevételek alakulása – Munkaszervezet 

7. sz. melléklet           Települések tagdíj befizetései 

8. sz. melléklet           Tájékoztató táblázat a pályázatok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 
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Bevételek 

A Társulás bevételeinek 49 %-a érkezett meg számlánkra, a módosított előirányzathoz viszonyítva. 

Az állami támogatások a tervezésnek megfelelően érkeztek a folyószámlára. 

Az Intézményi Működési bevételek mutatója nagyon alacsony a tervezetthez viszonyítva, 14 %. 

A mutató alakulását az alábbi változás befolyásolta: A Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal 

ellenőrzést végzett megállapítása alapján a gondozottak térítési díjára tervezett összeget a II. 

félévben szükséges módosítani. A módosítás eredményeként csökken a befizetések összege, 

ennek megfelelően a kiadások vásárolt élelmezés és általános forgalmi adó összege is csökken. 

A Társulás I. félévi összes bevétele módosítás után 159.023 ezer Ft-ra változik, a teljesítés összege 

78.209 ezer Ft, a teljesítés mutatója 49 %. 

 

 

 

 

Kiadások 

Működési kiadásaink 49 %-át használtuk fel a módosított összeghez viszonyítva. 

Felhalmozási kiadásként 64 ezer Ft-ot költöttünk, melyre 2012. évben nem terveztünk kiadást. A 

Számviteli Törvény változása miatt külön pénztár programot kellett vásárolnunk a Reménysugár 

Napközi Otthon pénztárból történő bevételeinek és kiadásainak teljesítésére. A kiadás a Társulás 

költségvetését terheli. 

Összevont táblázat értékelése alapján az I. félévi kiadások teljesítési mutatója 48 %. 

 

Mellékelt táblázatok alapján kerül bemutatásra 2012. I. félév bevételeinek és kiadásainak 

teljesítése a 2012. évi költségvetésnek megfelelően. Külön-külön táblázat mutatja be a Társulás, a 

Reménysugár Fogyatékos Napközi Otthon és a Munkaszervezet 2012. évi költségvetésének 

teljesítését 2012. évi módosított költségvetésének I. félévi teljesítését. 

A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy a felvállalt feladatainkat teljesítettük. 
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…../2012.(IX.13.) számú Társulási határozat 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2012. I. félévi költségvetés 

gazdálkodásról szóló beszámolót 159.023 ezer Ft összevont bevételi és kiadási előirányzattal, 

77.407 ezer Ft bevételi teljesítéssel és 75.737 ezer Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. 

Ezen belül az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi elemi költségvetési 

beszámolóját 152.040 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal, 79.282 ezer Ft bevételi és 75.067 

ezer Ft kiadási teljesítéssel; a Reménysugár Fogyatékos Napközi Otthon 2012. I. félévi elemi 

költségvetési beszámolóját 56.888 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal, 27.877 ezer Ft 

bevételi és 27.542 ezer Ft kiadási teljesítéssel; a Munkaszervezet 2012. I. félévi elemi 

költségvetési beszámolóját 16.318 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal, 7.427 ezer Ft bevételi 

és 7.308 ezer Ft kiadási teljesítéssel fogadja el. 

  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kőszegi Zoltán elnök 

Operatív felelős: Jasper Emese munkaszervezet vezető 

 

 

Dabas, 2012. szeptember 10. 

 

 

 

 

 

 

Kőszegi Zoltán sk. 

                                                                                                                                      elnök 


