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Ügyiratszám:                ZHL/645-2 /2021 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Zalahaláp Község Polgármestere  részére 

 

Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2020. évi 

költségvetésének teljesüléséről beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Készítette: Kovacsik Kamilla  pénzügyi és gazdasági ügyintéző 

Meghívottak:  

Döntéshozatal : 

 

Polgármester döntés 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester úr ! ! 

 

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2020. évi költségvetésének teljesülését a két 

önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el. A feladatellátás pénzügyi fedezetét 

az önkormányzatok költségvetéseiben kell biztosítani. 

 

A bevételek egy részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása képezi, a 

fennmaradó működési kiadások fedezetéhez Zalahaláp és Sáska Község Önkormányzatai 

lakosságszám – arányosan járulnak hozzá. 2020-ban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

5 912 300 Ft-ot folyósított. A védőnői szolgálat 2020.évi összes bevétele 5 912 300 Ft. 

 

A személyi juttatások tartalmazzák az alapilletményt, illetménypótlékokat, a havi 10 000 Ft 

cafetériát és az utazási költségtérítést. Ezek összege 4 662 915 Ft. 

 

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások vonzataként (17,5 %, illetve 15,5 % 

szociális hozzájárulási adó, SZJA) kerültek elszámolásra, 783 274  Ft összegben. 

 

A dologi kiadások a 2020-ban ténylegesen felmerült, a védőnői szolgálat működésével 

kapcsolatos anyagvásárlások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások. Ezek összege 613 165 Ft. 

A védőnői szolgálat 2020.évi összesen kiadása: 6 059 354 Ft. 

 
A bevételek és kiadások különbözete -147 054 Ft, amely a 2020.01.01.-i lakosszám arányában 

oszlik meg a két község önkormányzata között. Zalahalápra jutó hozzájárulás 119 943 Ft, Sás-

kára jutó hozzájárulás 27 111 Ft, amely összeget Sáska Község Önkormányzata Zalahaláp Köz-

ség Önkormányzatának utal át. 

 
A védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását a melléklet tartalmazza. 

 

Tisztelt Polgármester úr ! 

 

Kérem, hogy az előterjesztés alapján a közösen ellátott feladat 2020. évi költségvetésének 

teljesülését szíveskedjenek elfogadni. 
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         Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(V.28.) számú 

 

                                                                 HATÁROZATA 

  
 

Zalahaláp Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények  módosításáról szóló 2011. évi CXXIII. törvény 46.§ (4) bekezdés szerinti 

hatáskörben , a veszélyhelyzetről szóló 27/2021.( I. 19.) Kormányrendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben  az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörben a Zalahaláp Védőnői szolgálat  2020. évi költségvetésének 

végrehajtása tárgyában az alábbi döntést hoztam: 

 

 

1.A védőnői szolgálathoz való hozzájárulás összege: 

  Zalahaláp Község Önkormányzata 119 943 Ft 

  Sáska Község Önkormányzata 27 111 Ft 

 

 2. A védőnői szolgálat  2020.évi költségvetésének teljesülése beépül a Zalahaláp Község 

Önkormányzat zárszámadási rendeletébe. 
 

 

                                                                                                            Bedő Lajos Sándor 

                                                                                                                 polgármester 


