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127/2021.(V1.07.) h a t á r o z a t aBalassagyarmat Kistérség T bbcéIti Társutása 2021. évi beszámolojának elfogadásáróI

Balassagyarmat város polgármesfere az Atapt ruény 53. cikke, valamint a veszélyhelyzetkihirdetésér l szÓtÓ 27/2021.(t.2g.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolÓdÓ egyes t ruények mÓdosÍtásárót szótó 2011. évi CXXVllt. t ruény 46. (4) bekezdésében
meghatározott feladatk rében eljárua, az atábbi határozatot hozza:

BalassagYarmat Város Önkormányzatának Potgármesíere az előterjesztésben fogtatt tartalommal
elfogadja Balassagyarmat Kistérség T bbcéItt Társutásának 2021. évi beszámolóját.
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Tisztelt Képvlsel -testtlletl

A Magyarország hetyi Önkormányzatairól szótó 2011. évi CLXXX)X. töruény 93. atapján aPolgármesÍer a megállaPodásban méghatározottak szerint, de tegalább évente egyszer beszámol akéPviselbtest letének a társutás tevékenységér l, pénztlgyi helyzetér l, a társulási célmegvalósításáról.

A beszámolÓt megtárgyalta m.!r a Balassagyarmati Kisíérség T bbcét Tilrsutásának TársutásiTanácsa és egyhang(lan támogatta, mely atapián i tiirriai;tr Í,"' ; b;;;;r;;; effogadta.

Az (továbbiakban Ánu 91. (1) bekezdése a
társulás zárszámadásávat kapcsotatbán a kovétt<ez k szerint

A k ltségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet teruezetét a jegyz készíti et és
i:i:,!:::!:k:^|?tYt!_?,T1:",y!á*,T.anács gt! ttli, iogi ái 

" 
hggy lés eté terjesztését követőharminc napon bel l, de

lépien.

(2) A zárszámadási rendeletteruezet el te,rieszíéseko r a Társulási Tanács részére tájékoztatásul akövetkez mérlegeket és kimutatásokat ketl óemutatni:
a,) a 24, (4) bekezdése szerinti mértegeket, kimutatásokat azzal, hogy az el irányzatfelhasználási teruen a pénzeszk z k váttozásánák bemutatását kell érteni,
b,) a helYi nkormányzatitársy!á9 

9dósságának álloiáiiit-t"iaraí, a Gsí. 3. -a szerinti adósságotkeletkeztet tlgYletek, bel, és k tfötdi irány(t'kotetezettseg;x szerinti'bontásbatni
c.) a vagyonkimutatásí és
d,) a társulás tulajdonában áltÓ gazdálkodó szeruezetek m ködésébót származó kötetezettségeket,a részesedések al akulását.
A b,) és d,) pontban meghatározott mérlegek teíintetében a beszámoló nem tartalmaz adatokat,mivelseln a Társulás, sem az lntézmény neá rendelkezik releváns adattal.A kistérség 2020, évr l szÓtÓ zárszámadása a k ltségyeíésse/ megegyező szerkezetben kész lt,melYnek adatai a MÁK feté továbbított Röttségveté i beszámotoxxii sszhangban vannak, azel terjesztés tartalmazza az Aht. áltat el írt mértegeket, kimutatásokat.

Á Balassagyarmaf Kisférség T bbcél(l Társutásának 2020. évi k ltségvetését a 2/2020.(tt.28.) szám(lh,atározatával, 290 767 E Fi bevéteti és kiadási f sszengátiogadta el a Társulási Tanács.Az év 9orán, a k ltségvetési támogatások t bbtetei 1s7 ÁtÉájazati pótték és bérkompenzáció, sajátbevételek alakulása, a társuláshoz csatlakozott telep resá"r normatíva elszámolása), iltetve afeladatmutatÓk változásai hatására a Társutási Tanács áoníés e alapján, a k ltségvetés 4 atkatommatker lt mÓdosÍtásra, melYnek eredményeként annak összege iig gt 6 E Ft-ra nőtt.

A k ltségyeÍés véqrehajtása során, a Társutás 2020. évi bevételeit a teruezett g2g 916 E Ft_tat szemben330 945 E Ft-ra teljesÍtette, ami a mÓdosított et irányzat too,styr-a. A kiadások 285 81g E Ft_banmeri]ltek fel, ami a teljes kiadáshoz uiszonyítva 86,63u-Ós táiásrtesnet fetel meg. Ennek oka, hogy ajelentŐsebb fejlesztési kiadásokra 2020. ev'ben került sor 102 4b4E Fí össz egben, amelynek d nt részeaz uniÓs Projekthez kaPcsotÓdik. A m k dési kiadások teljesítés;e, a tartarciebiianyzat nélki]t- 96,8 %_os.
A 2017, évben elhatárolásra kertjtt..gg g70 E Ft pátyá_zati.támogafág metynek átutatása megt rtént megis történt az adott évben. Ennek fethasználása i eís sorba, aI iari évet terheti. Az elhatárotás fetoldásaaz aktivált beruházás után elszámott értékcs kkenés f ggve,nyioen t rténik.

Társulási bevétptek

Tá m o g atás é rté k ű b ev étel e k
A helyi nkormányzatok áttat tétrehozott társulások által eltátott fetadatok normatív áItami támogatásátés egYéb állami támogatásáf a .9f khely sierinti önkormálnyzat igényelheti, és az elszámotásik telezettség is a Balassagyarmat Várots Óri;^á;y;;'iiÍ'iá:Áán. Az igényelttámogafás össze gét az
ln lo rm á n y z at át a d ott p é n i á s z koz ké n t tová n oít1 a.A Társulás 2020. évifetadatai ettátásához tatTts E Ft áttami támogatásban részestlt.A normatíva els.zámolás atapján további 3 882 E Ft iááig;us ilteti meg a társu1ást, amely téte.rendezése a 2021. év folyamá-n t rténiR meg.



A h.ázi segÍÍségnY jtás fajlagos finanszÍrozása az el z évhez képest változattan maradt, Az ellátottakszáma személyi gondozásban 169 f vel kertllt teruezésre, év k zben a normatív tétszám módosításáranem ker lt sor, Az év végi elszámotás során a ténylages ellátotti létszám 177 f volt, Ez a 1ettentast bblet létszám tá7t9o9tás szintjén 3 432 E Ft pótlótág;s támogatást eredményez a 2020-as évre,
szociális segííés feladaton 3f tteruezttlnk, éikozbei normat Etszam bmondására nem ker ltsor. A
ténYleges elszámolhatÓ létszám 1 f ez összességében 50 E Ft normatíva cs kkenésf vont magta után.

| !ámogat szolgáltatásokat 2020-ban is állami finanszírozás alapján látta el a Társulás, az év eteji
f9lmérés alaPján 11 000 feladategységre tortent a normatíva igénylbée, 30 500 E Ff ssz egbeln. Az évk zbeni a feladategVség n vekedése minimális volt, így a majusi és októberi módosításban plusz
normatÍvát nem igényeltunk., Az év végi etszámotás az éiszamoÍnato többtet igény 500 E Ft vott.

A ki5z sségf ellátás normatíva igényét - két jogcímen - szintén az önkormányzat ny jtja be és
továbbítja a társulás felé. A pszichiátriai és s7e_luedélybe.tegek részére nyújtoit 

'kozossegi
alaPellátásának 2020 évi teruezett normatívája 22 816 E Ft voÍt. Éviozben május nó r ryamán további
1 568 e Ft t bblet támogatás igénylése t rtént.
A Társulás PálYázati (lton támogatott bevétele 99 g70 E Ft volt, amely összeg 2020. évben
Pé.nzmaradvánYként jelent meg a k ltségvetésben. A kezelése a.lbgszabátyi ercrrasoxiak megfelet en
elkiJl nÍtett számlán történt. A vonatkozó elszámotási id szakian gyakoflatitag teljes e]észében
felh aszn ál ásra kertjlt.

A szociális ellátásban dolgozók részére 21 543 E Ft sszeg(i átlami támogatás érkezett,
bérkomPenzáciÓ és szociális ágazati pótték címén, mety tetje{ egészében cét szerint kerutt
felhasználásra.
További 12 110 E Ft a minimál bér emetéshez kapcsotódott.
A
Szirák, VanYarc és Bér telept)lések esetében az elszámolásból származó bevétel 1 605 E Ft.

Tagdíjbevételek, egyéb bevétel ek
Az éues tagdÍj bevételi el Írás 7 723 E Ft volt, mely 7 005 E Ft-ra teljes lt, az év végén a fennálló
tagdíjtartozás 1 514 E Ft volt, az érintett nkormányzatok fizetési fetszóÍítót kaptak.

Intézményi bevételek
A 2020. évi k ltségvefés teruezésekor a Szociátis Szolgáltató K zpont áltat ellátott fetadatok kapcsán
20 875 E Fttéfitési díj bevételt teruezti)nk. Az ellátotti létszám n vekedése alapján azonban a tényteges
bevétele 22 645 E Ft-ra teljes()It, ami 108,48%-os felJ'esifésnekfetet meg.

2020. évben a SzociáÍs Szo/gáltató K zpont a feladatok ellátásához további 1 880 E Ft_támogatást
szerzett a Munkaijgyi Központtól bér és járulékaifinanszírozására.

El z évi maradvány igénybevétele
Az el z évek maradványának igénybevétele - az új számviteli et írásokkal sszhangban _ teljes
egészében lek nYvelésre kerult, 113 406 E Ft összegben. A maradvány igénybevéfele/sősorban az
u n iós p roje kth ez ka pcso lód i k.

M íi ki5dési kiadások alaku lása
A Társulás ÖsszeYo nt m(jk dési kiadása 285 819 E Ft-ra teljes lt. A kiadások teljesítése teruszeftj volt,
a 30,5 M Ft ósszeg tartalék el irányzatok felhasznátására nem kertjlt sor.

Társulás
Dologi kiadásokra 451 E Ft-ot fordítottunk, melynek d ntö része bankk ltség, egyéb adó jellegíibefizetés t

A támogatásértékÍJ Pénzeszközátadásként az elóirányzatnak megfetel en, 8 528 E Ft kerult átadásra a
Balassagyarmati k zös Önkormányzati Hivatat részére, amib l á soo E Ft nunkaszeruezeti fetadatok
ellátására. Afennmaradó 3 028 E Ft a 2019. évi normatíva elszámoláshoz kapcsolódi;.
A már el bbiekben említett elki,jl nített pátyázati pénzból és az öner kiegészítésb t 101 163 E Ft
beruházási kiadás kertjlt elk ltésre.



A személVi és járulék jelleg kiadások a gyakortatitag a módosított et irányzatnak megfetet enteljes ltek.
Az intézménY gazdátkodása az é_l1 9orán szigor és fegyetmezett volt. Az alkalmazotti tétszám átlagosan42 f volt, k z lÜk 2 f rehabitila9!!9 fogiatkoztato{t.' Az idei év finanszírozása ismét lehetővé teftejutalmak kifizetését 5 7000 E Ft értékben.
A dologi el iránYzat 81,95%,ban reatizálódott a 2020-as évben. A dotogi kiadások zemeltetésianYagokbÓl, k z zemi dÍjakbót, .bérleti díjakból, vásárolt k zszolgáttatásiót, betfötdi kik tdetésb l,egYéb díjakbÓI tev dnek Össze., j.köz.u.ze,mi drj/$ bérleti díjái, azégyéb uze'meltetési szotgáttatásokés az egYéb díjak k z tt szerepl bankk ltseg x kiadásai a vainax megfetet en alakultak.

A szolgálatok idei évi nagYobb Összeg finanszírozása lehetóvé tette beruházások megvalósutását1 300 E Ff Összegben. Lehet ség nyttiinformatikai eszio,zoii,-iatamint egyéb az új nappati eltátáshozkapcsolódó g épek beszerzésére.

Maradvány alakutása
Az alaPtevékenYség keretében realizált bevétele!< és teljesített kiadások egyenlege a kóltségvetésimaradvánY, melY a k ltségvetési gazdátkodás során osszásso jenm felhalmo-zoit megtakarítást t kr zi.
A Társulás 2020. évi sszevont, maradványa 45 

.126. F Ft, melyb l 1 356 E Ft a Szociátis SzotgáltatóK zPontnál jelentkezik. A Társulásna a mixodési cél maraavány 37 700 E Ft, a Társulás felhatmozásic-él! maraluánya az el bbiekben.már emtÍtett projekthez Rapós toaix ossieg'e 6 000 E Ft. Ez biztosítfedezetet 2021-ben a még sz kséges eszk zok nészerzéséie.
A m k dési maradvánY jetent s-részben a kótetez fetadat eltátást végző intézmény hossz(t táv(tm.Íik dŐkéPességéne k biztosÍtásá9 nyújt fedezetet. A maradványt tovább n veli a 2020. évi normatívaelszámolás után a Társulást megillető- Oészeg.

Eredmény kimutatás
A konszolidált eredménY kimutatás adatai szerint, 9 t!,istérségi Társutás 2020. évi eredménye 7 143 EF.t nyereség volt, amit els sorban a bevételi t bbietek és a a togi kiadások kedvez atakulása okozott.A k ltségvetési szférában az eredmény kimutatá1 n9m ,nryiii releváns, mint a versenyszférában. Eterületen elsősorban a maradvány nagysága meghatározó téiieza.

Vagyon i helyzet alakulása,

2020-ban a mérleg szerinti eszk zérték 144 741 E Ft volt,_az el z évhez képest a n vekedés 9 354 eFt, amit els sorban beruházások okozzák. Az. yniós iropt<t beruházása jetenteg még nem kert]tt
1xllYaÉgra ÍgY ah.llo.z ler kapcso!ódik értékcs kkenés seá. A beruházás össz ege 86 147 e Ft.
|.largYfsnál nYilvántartott k vetetések ssze ge folyamatosan n vekszik, ez jelenleg 2 328 E Ft értékk vetelés az nkormánYzatok fennáltó tartozá-sai, válamint atz intézmenyi'tériéii arlrx"t takarja.Afel nem használtfejlesztésicét támogatást elhatároltuk, amia kiadásoktetjesítésekorfog bevétetkéntjelentkezni.

A beszámolÓ adataibÓl Összes s.é.of_Pen megátlaprf.at!, hogy az éves állami támogatás melleft aTársulás m k dési feladatait többlétfinanszír zás nétktlt bizto rtani tudta, metyben nagy szerepe volt afelel s gazdálkodásnak és a bevétetek tetjesítéiének is.

Mivel Magyarország Kormánya. 27/2021.(t.2g.) Korm. rendeletévet veszétyhetyzetet hirdetett, akatasztrÓfavédetemrÓl és a hoizá. 
|apcsolÓáo, "gy"_, 

t ruények módosításáról szótó 2011. évi CXXVtll.t ruénY 46, (4) bekezdése szerint.ieszélyhetyiétoen a teleputesi önkormányzat képvisel -testi]lténekfeladat, és hatásk rét a polgármester gyakoroíja.


