
KIVONAT

Készült:  Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. április 30-
án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 

17/2014.(IV.30.) határozata

 Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás és intézményének 2013. évi

zárszámadásáról 

Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása  az  államháztartásról  szóló,  többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (6) bekezdése és a 82. §-a alapján a Társulás és
intézményének 2013. évi zárszámadásáról a következő határozatot alkotja. 

1.

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. számú.
melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2013. évi összes bevétel 642.789 EFt
2013. évi összes kiadás 604.178 EFt

(2) A Társulás a 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését
mérlegszerűen, az 1. és 2. számú. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.

(1)  A  Társulási  Tanács  a  Társulás  és  intézményei  2013.  évi  teljesített  működési  és
felhalmozási bevételeit forrásonként és jogcímcsoportonként a 4. számú melléklet szerinti
részletezettséggel az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Saját bevétel
166.155 EFt

b) Államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszk. 1.034
EFt
c) Központi költségvetésből kapott támogatás

141.616 EFt
Ebből: normatív állami hozzájárulás 116.139 EFt
Ebből: kistérségi társulások támogatása 25.477 EFt

d) Működési célú támogatásértékű bevételek
277.941 EFt

e) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 EFt
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.500
EFt
g) Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

51.130 EFt
h) Egyéb finanszírozási bevételek 413 
EFt



(2) Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási
végleges  bevételeit  642.789  EFt-ban,  címrend  szerinti  részletezettségben  a  6.  számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

3.

(1)  A  Társulási  Tanács  a  Társulás  és  intézményei  2013.  évi  kiadásait  kiemelt
előirányzatonként  és  címrendben  a  7.  melléklet  szerinti  részletezettséggel,  és
összességében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)Személyi juttatások 263.077 EFt
b) Munkaadókat terhelő járulékok 60.715 EFt
c)Dologi és egyéb folyó kiadások 239.308 EFt
d) Ellátottak pénzbeli juttatása 255 EFt
e)Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 26.117 EFt
f)    Államháztartások kívülre véglegesen átadott pénzeszközök 0 EFt
g)Felújítás 0 EFt
h)  Felhalmozási kiadások 527 EFt
i)     Egyéb finanszírozási kiadások 14.179 EFt

(2) A Társulási Tanács a beszámoló főösszegén belül a Társulás és intézményei felhalmozási
kiadásainak  teljesítését  527  EFt-ban,  feladatonkénti  részletezettségben  a  10.  számú
melléklet szerinti hagyja jóvá.

(4)  A  Társulási  Tanács  a  Társulás  és  intézményei  véglegesen  átvett  pénzeszközeinek
teljesítését 1.034 EFt-ban, támogatásértékű bevételeinek teljesítését 277.941 EFt-ban, az 5.
melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

 (5) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei támogatásértékű kiadásainak teljesítését
26.117 EFt-ban a 9. melléklet szerinti részezettséggel hagyja jóvá.

(6) A Társulási  Tanács a Társulás és intézményeinek 2013. évi  létszámadatait  a 8.  számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)  A  Társulási  Tanács  a  Társulás  a  közvetett  támogatások  összegét  (méltányosságból
elengedett térítési díj) a Kistérségi Humán Szolgáltató Központnál a 13. számú melléklet
szerint hagyja jóvá, 7.728 EFt összegben.

(8) A Társulási Tanács a pályázati támogatással megvalósuló feladatok 2013. évi bevételeit és
kiadásait a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9)  A Társulási Tanács a központi költségvetéssel szembeni elszámolások teljesítését -2.749
EFt-ban hagyja jóvá a 21/B. számú melléklet alapján.

(10)  A Társulási Tanács a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat 14.179 EFt-ban állapítja meg.

4.

(1) A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegének főösszegét a 18. számú melléklet
alapján 253.409 EFt-ban hagyja jóvá. 

(2) A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének



bevételi főösszegét: 642.789 EFt-ban
kiadási főösszegét: 604.178 EFt-ban

hagyja jóvá a 19. számú melléklet szerint.

(3) A Társulási Tanács a Társulás Vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása alapján a tárgy évi
módosított pénzmaradványt 45.612 EFt-ban állapítja meg a 20. számú melléklet alapján.

(5) A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi pénzmaradvány elszámolását és a költségvetési
tartalék felosztását a 21. számú, továbbá a 21/A és 21/B. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

(6)  A Társulási  Tanács  a  tagönkormányzatok  által  2013.  évben  biztosított,  feladatarányos
működési önkormányzati hozzájárulás elszámolását a 22. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

5.

(1)  A Társulási  Tanács  felkéri  Gyöngyös  Város  Jegyzőjét,  hogy a zárszámadási  határozat
elfogadását  követően  30  napon  belül  a  4.  pont  (6)  bekezdés  szerint  elfogadott
önkormányzati hozzájárulás különbözetével a tagönkormányzatok felé, valamint a 21/B
mellékletben foglaltaknak megfelelően a központi költségvetésből kapott támogatásokkal
az intézményfenntartó társulások felé számoljon el.

(2) A határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felelős: Faragó László Társulás Elnöke
Határidő: értelem szerint

Faragó László s.k.    Dr. Kozma Katalin s.k.

Társulás elnöke Gyöngyös Város Jegyzője

A kivonat hiteles.

Gyöngyös, 2014. április 30.

Juhász Gergely
jegyzőkönyvvezető
kistérségi koordinátor


