Javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv
2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
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Ózd, 2016. április 25.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)
(továbbiakban: Áhsz.) 2014. január 1-jén lépett hatályba.

Kormányrendelet

A jogszabály a korábbi évekhez képest alapvetően megváltoztatta az államháztartás
szervezeti rendszerébe tartozók, így a Társulás és költségvetési szerve könyvviteli
rendszerét és a beszámolásra vonatkozó előírásokat.
Az új előírások hatálybalépését követően az államháztartás szervezeteinek
számvitele költségvetési számvitelből és pénzügyi számvitelből áll.
A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a
követelések, kötelezettségvállalások, egyéb fizetési kötelezettségek, és ezek
teljesítésének, továbbá a központi költségvetés fejezeteiből kapott támogatások
felhasználásának folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartását biztosítja.
A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye
folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartását biztosítja.
Az Áhsz. hatálybalépését követően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) is módosításra került az éves beszámolóval
összefüggésben.
Az Áht. hatályos előírása alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról
- a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel
összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást)
kell készíteni.
Az Áhsz. 36. § (2) bekezdése szerint a Társulás és az irányítása alá tartozó
költségvetési szerve éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év
április 30-ig a Társulás elé kell terjeszteni.
Jelen előterjesztéssel a jogszabályi előírásnak teszünk eleget.

Az Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv – Ózd és Térsége
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - 2015. évi
költségvetési beszámolóját a nagy terjedelemre tekintettel az előterjesztéshez csatolt
CD lemez (1. melléklet) tartalmazza.
A CD lemezen az alábbi költségvetési szervek 2015. évi költségvetési beszámolója
került rögzítésre.
1.)
2.)

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény

A költségvetési szervek költségvetési beszámolói alapvetően az alábbi űrlapokat
tartalmazzák:
Űrlap száma
1
2
3

4
05/A
06/A
07/A
08

09/A
12/A
13/A
14/A
15/A

16/A
17/A

Űrlap megnevezése
Beszámoló a K1.- K8. költségvetési kiadások
előirányzatának teljesítéséről.
Beszámoló a B1.-B7. bevételek előirányzatának
teljesítéséről.
Beszámoló a K9. finanszírozási kiadások
előirányzatának teljesítéséről.
Beszámoló a B8. finanszírozási bevételek
előirányzatának teljesítéséről.
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként.
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként.
Maradvány kimutatás.
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a
foglalkoztatottak, választott tisztségviselők
összetételéről.
A költségvetési engedélyezett létszámkeret
funkciócsoportonkénti megoszlása.
Mérleg.
Eredménykimutatás.
Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a
megtérült költségekről.
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
állományának alakulásáról.
Az eszközök értékvesztésének alakulása.
Tájékoztató adatok.

A Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015.évi költségvetési
beszámoló szerinti főbb adatai
EFt
Költségvetési szerv neve

Mérleg főösszeg

Saját tőke

Eredmény

Ózd Kistérség Többcélú
Társulása

156.080

125.678

20.228

Ózd és Térsége Szociális,
Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált
Intézmény

63.072

-9.644

-38.037

Összesen

219.152

116.034

-17.809

A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
....../2016.(IV.25.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv
2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:
A Társulási Tanács a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015.
éves költségvetési beszámolóját
219.152 E Ft mérleg főösszeggel,
116.034 E Ft saját tőkével,
-17.809 E Ft számviteli eredménnyel
elfogadja.

Felelős: Társulási Elnöke
Határidő: értelemszerű
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