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A  2004. évi CVII. tv. 6. § (3) bek.); kimondja, hogy a társulásban részvevő polgármesterek 
évente be kell számolnia a társulásban végzett munkájukról a képviselő testület előtt. Ezen 
beszámolási kötelezettségemnek eleget téve az alábbi beszámolót teszem: 
 

Társulási feladatellátás értékelése 

A települési önkormányzatok a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: 

fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítására) térségi közszolgáltatások 

biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés 

összehangolására önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoztak létre. 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási Megállapodásban meghatározott 

önkormányzati feladatok ellátásáról gondoskodik, 10 települési önkormányzat közigazgatási 

területén. 

Pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként 

működő Munkaszervezet látja el. 

A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásának, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és 

településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül két mikro-körzeti társulást hoztak létre. A Társulás 

működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában 

lévő erőforrásokat. A Társulás megállapodásának az  . pontjában meghatározott feladatellátása során 

szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó, 



a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat. A kistérségi 

társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési 

társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek 

megfelelően a Társulás rendelkezik területére vonatkozóan kidolgozott „Területfejlesztési 

koncepcióval”. 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti feladatok ellátásának biztosítását (családsegítés, házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti ellátás, 

közösségi ellátások) a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai és az „Esély” Szociális 

Segítőszolgálat fenntartásával intézményfenntartóként gondoskodik a Társulás. A feladat ellátásához 

szükséges állami normatíva leigénylésével az adott intézmény finanszírozását biztosítja. Az 

alapfinanszírozáson felül felmerülő igényt az intézmény székhelye és telephelyei szerinti 

tagönkormányzatoknál érvényesít az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás. Az állami 

normatívákból nem fedezett költségéhez a társulás adott intézmény székhelye és telephelyei szerinti 

önkormányzatai külön megállapodás alapján járulnak hozzá. A megállapodást az OKTKT és az egyes 

tagönkormányzatok minden évben február 28-ig külön-külön megkötik, amely tartalmazza a 

szükséges hozzájárulás konkrét összegét. 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként gondoskodik a nappali ellátás 

biztosításáról a „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthona intézmény fenntartásával. 

Gondoskodik a feladatellátásához szükséges állami normatívák leigényléséről, jogszerű 

felhasználásáról. Az állami normatíva által nem fedezett költségekhez a társulás önkormányzatai 

külön megállapodás alapján járulnak hozzá, a nappali ellátásban részesülők számával arányos 

pénzügyi hozzájárulást fizetnek. Az Intézmény szociális alap- és szakszolgáltatások megszervezésével 

nappali ellátás keretében a kistérségben élő fogyatékos személyeknek, külön tekintettel szociálisan 

nehéz helyzetben lévő egyénekre és az értelmileg enyhén, középsúlyosan vagy halmozottan 

fogyatékos személyekre, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, 

valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák. Az 

ellátást igénybe vevőknek fogyatékos, szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi 

életritmust biztosító közösségi és fejlesztő szolgáltatásokat szervez. Közfeladatainak ellátása során 

fejlesztő felkészítés és képzés megszervezése és koordinálása 5 éves kortól a tankötelezettségi 

korhatár felső határát betöltő tanulók számára (együttműködve gyermekjóléti szolgálatokkal, 

bölcsődékkel, közoktatási intézményekkel és otthoni ellátás keretében is) egyéni fejlesztő 

felkészítést, gyógypedagógiai tanácsadást végez. Feladatai közé tartozik még az egyéb szociális ellátás 

(szociális foglalkoztatás), melynek keretében szociális foglalkoztatást biztosít a 16. életévet betöltött 

és törvényben megállapított nyugdíjkorhatár közöttiek számára, munkavégzés lehetőségét szervezi 

meg ezen ellátottak számára. Munka rehabilitációs  és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 

munkavégzést biztosít a gondozottak részére.  

Társulásunk 2011. évre tervezett fő célkitűzései az alapító okiratban meghatározott feladatok 

végrehajtása, beadott és beadásra kerülő pályázatok tervezett feladatainak megvalósítása, 

intézményeink működésének biztosítása, az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek mellett. 

 



Társulásunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül két pályázat szakmai és 

pénzügyi lebonyolítását végezte 2011. évben, a Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködő szervezettel kötött támogatási szerződések alapján. 

Mindkét pályázat esetében az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a főkedvezményezett, 

mely egyben azt is jelenti, hogy a Konzorciumok vezetőjeként koordinálja a Konzorciumok 

működését.   

A TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0040 számú pályázat „Foglalkoztatási Paktum az Ország Közepe 

Kistérségen”  című projekt keretében Tárulásunk, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi 

Központ, a Pest Megyei Roma Szervezet, Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Remondis-OKÖT 

Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. január 22-én Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek, 

hogy a térségi foglalkoztatáspolitikában érintett szereplők (vállalkozások, képző intézmények, non-

profit szervezetek) összefogásával a kistérség munkaerő-piaci helyzetét  javítsák, az együttműködés, 

a folyamatos érdemi kommunikáció és az információk széles körű közzététele útján csökkentsék a 

munkanélküliséget, a gazdaság munkaerő szükségletét kielégítsék és a kistérség lakosságának 

életszínvonalát emeljék a foglalkoztatás segítségével. A pályázat szakmai megvalósítása  2011. 

október 31-én befejeződött, pénzügyi lebonyolítása még a 2012. költségvetési évet is érinti.  
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 A TÁMOP-5.4.4-09/1-A-2009-0003 számú  „Az Ország Közepe kistérség szociális ellátó rendszerének 

korszerűsítése a szolgáltatások és humán erőforrások fejlesztésével, az intézményi együttműködések 

erősítésével” elnevezésű pályázat lebonyolítására is konzorciumi megállapodás megkötésére került 

sor. Társulásunk, a Szent István Egyetem, az Esély Szociális Szolgálat, a Társult Önkormányzatok 

„Együtt” Segítőszolgálatai, az Átrium Idősek Otthona, a Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek 

Otthona és az Integrált Szociális Otthon Konzorcium tagjai a pályázat megvalósítása során vállalták  a 

szociális szakemberek képzését, továbbképzését és készségfejlesztését, valamint a helyi fejlesztési 

kapacitások megerősítését. A pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítása 2011. július 01-től indult. 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a 122/2009.(IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati 

felhívásának keretében „Nagylétszámú fúvószenekar fejlesztése” célterületre megnyerte a benyújtott 

pályázatot. A pályázat utófinanszírozású, ezért a beszerzett hangszereket, kottákat és egyenruhákat 

csak éven belüli hitel felvételével tudtuk beszerezni. A beszerzésről az  elszámolást a megadott 

határidőre benyújtottuk A pályázati támogatás várhatóan a 2012. évi költségvetési évben érkezik 

meg számlánkra.     

A Társulás Munkaszervezetén keresztül elvégezte a fentiekben leírt feladatok szakmai és 

gazdálkodással  kapcsolatos feladatait.  

 

Bevételek alakulása 



 

2011. évben tervezett bevételeink 98 %-a érkezett meg folyószámláinkra, a módosított 

előirányzathoz viszonyítva. 

 

A bevételek teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

- intézményi működési bevételek                                                                 86 % 

- költségvetési támogatás  (állami támogatások)                                     100 % 

- támogatásértékű működési bevételek, átvett pénzeszközök             96 %  

- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről            100 % 

 

TÁMOP pályázataink bevételét az eredeti tervezésnél a finanszírozási szerződésben meghatározott 

ütemezés szerint terveztük. Év közben módosításra került sor, mert a kifizetési kérelmek a szakmai 

megvalósításnak megfelelően kerültek benyújtásra. Ezen bevételek teljesítési mutatója 86 %, a 

módosított előirányzathoz viszonyítva. Az alacsony teljesítési mutatót a TÁMOP-5.4.4.-09/1-A-2009-

0003. számú pályázat esetében befolyásolta, hogy a tervezett elszámolás benyújtása áthúzódik a 

következő évre, az előirányzatát nem módosítottuk. 

 

Éven belüli hitel felvételére az MVH-hoz benyújtott pályázatunk kiadásainak megelőlegezése miatt 

került sor. A pályázat utólagos finanszírozású, költségvetésünkből nem tudtuk kigazdálkodni a 

pályázat megvalósítása során szükséges kiadások fedezetét. 

 

Kiadások alakulása 

 

A Társulás 2011. évi tényleges kiadása 168.263 ezer Ft, melynek teljesítési mutatója a módosított 

előirányzathoz viszonyítva 98 %. 

 

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

- személyi juttatások                                                                            34 % 

- munkaadókat terhelő járulékok                                                        6 % 

- dologi és egyéb folyó kiadások                                                         29 % 

- működési célú támogatásértékű kiadások                                     28 % 

- felhalmozási kiadások                                                                          1 % 

- hosszú lejáratú hitel törlesztés                                                           2 % 

 



Kiadásaink felhasználási mutatói a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban leírtak 

szerint alakultak: 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő kiadások teljesítési mutatója 100 %. 

Dologi kiadásaink teljesítési mutatója 106 %. 

Pénzeszköz átadások mutatója 95 %, az Önkormányzatok részére továbbutalt állami támogatások 

összege. 

Felhalmozási kiadásainkra felhasznált összeg felhasználási mutatója a  módosított előirányzathoz 

viszonyítva 100 %. 

 

TÁMOP pályázatok kiadásainak fedezetére tervezett összegeket a szakmai megvalósítás során 

felmerülő költségek fedezetére használtuk fel, mely összhangban van a támogatási szerződésben 

vállalt feladatokkal. TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0040. Foglalkoztatási Paktum szakmai és pénzügyi 

lezárása megtörtént. A tervezett kiadások felhasználási mutatója 119 %. 2011. évben tervezett 

kiadások elszámolásra kerültek, a kifizetési kérelem ellenőrzése az ESZA részéről áthúzódik a 2012. 

évre. 

A TÁMOP-5.4.4.-09/1-A-2009-0003 Szociális ellátó rendszer korszerűsítése pályázat szakmai és 

pénzügyi lebonyolítása folyamatosan történik. Kifizetési kérelmek benyújtása a kiegyenlítésre került 

számlák alapján beadásra került. A tervezett kiadások 74 %-át használtuk fel. Ezen pályázat esetében 

a kiadásokra tervezett összeg esetében módosításra nem került sor. 

 

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai 

 

2011. év végére a Társulás pénzmaradványa – 5.093 ezer Ft. A pénzmaradvány kimutatása 

tartalmazza a záró pénzkészletet, a költségvetési aktív és passzív elszámolások egyenlegét. A negatív 

előjelű folyószámla egyenleg átvezetésre került év végén az átfutó bevételek főkönyvi számlára, 

mivel a mérlegben mínusz előjellel nem szerepelhet pénzkészlet. 

 A pénzmaradvány negatív előjelű képződésének legfőbb oka, az utólagos finanszírozású pályázatok 

során felmerülő kiadások teljesítése. 2011. évben a pályázatok elszámolása, és a kifizetési kérelmek 

benyújtása megtörtént.  A pályázati támogatások összegének beérkezése áthúzódik a 2012. 

költségvetési évre. 

 

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma 

 

2011. évben a Társulás fejlesztési célú hitelének nyitó állománya 18.667 ezer Ft volt. Év végére az 

ütemezésnek megfelelően a záró állomány 16.000 ezer Ft. 



2011. évi költségvetésünkben a forráshiány fedezetére 3.079 ezer Ft-ot terveztünk. Év végére az 

évközben pluszként vállalt feladatok (pályázatok lebonyolítása során felmerülő kiadások 

előfinanszírozása) miatt 9.471 ezer Ft-ra módosította a Társulás a működési célú hitelfelvétel 

előirányzatának összegét. A működési hitel felvétel összegének módosítását befolyásolta még, hogy 

Intézményünknek („Reménysugár” Fogyatékos Napközi Otthon) biztosítani tudtuk a zavartalan 

működést, az Önkormányzatok hozzájárulása nélkül is. 

 

Vagyon alakulása 

 

Társulásunk 2011. év végi mérleg főösszege 93.838 ezer Ft. 

A mérleg főösszege jelentős csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva, melyet a tárgyi eszközök 

értékében év közben bekövetkezett változások befolyásoltak elsősorban.  

Eszköz oldalon  a Befektetett eszközök állományának csökkenését jelentősen befolyásolta a 0-ig leírt 

eszközök állományának megnövekedése és az év során elszámolt értékcsökkenés összege. 

Követeléseink állománya növekedett év végére. A pályázatok támogatási összegének átutalása 2012. 

évben várható, mely a változás egyik fő oka. Kismértékű az elmaradt ebéd térítési díjak befizetéséből 

adódó vevői tartozás. 

Függő kiadásaink állománya a december havi nettó bérek összege. 

 

Forrás oldalon a saját tőke összegének csökkenését befolyásolták az eszköz és forrás oldalon 

bekövetkezett állományi változások. 

Rövidlejáratú kötelezettség állománya 5.819 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. A 

növekedés oka, hogy 2011. évben is kimutatásra kerültek a szállítói tartozások és az 

önkormányzatoknak utalandó állami normatívák elmaradt összege.  

Növekedett a működési célú hitel állományunk is, melynek összegét az Intézmény zavartalan 

működése érdekében, és az utólagos finanszírozású pályázatok számláinak kiegyenlítésére 

használtunk fel. 

 

A szöveges beszámoló kiegészítő mellékleteiben kimutatásra került a 2011. költségvetési évben 

tervezett eredeti és módosított bevételek és kiadások teljesítésének alakulása. 

 

 


