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ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2003. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSÉRŐL

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. április 19.- ülésén jóváhagyta a
Tolna  Megyei  Önkormányzat  2003.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló
9/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét, melynek keretében elfogadta a Közgyű-
lés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények eredeti költségvetési
előirányzatai,  módosított költségvetési előirányzatai,  valamint a 2003. évi teljesítés
adatai alakulását, az intézmények 2003. évi pénzmaradványát, a statisztikai állomá-
nyi létszám alakulását, az intézmények összevont vagyonleltárát, szakmai feladatel-
látásuk értékelését, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségve-
tési szerv költségvetésének teljesítését.

A Közgyűlés által jóváhagyott 9/2004. (IV.19.) önkormányzati rendelet másolatát az
összefoglaló mellékleteiben mutatjuk be.

A Közgyűlés az intézmények és az Önkormányzati Hivatal 2003. évi költségvetésé-
nek végrehajtásáról, a feladatok alakulásáról, megvalósításáról és annak értékelésé-
ről, a vagyoni helyzetről, a szakmai feladatok teljesítéséről a zárszámadási rendelet
indokolásában részletes tájékoztatást kapott, mely alapul szolgált a beszámolók elfo-
gadásához.

Az Önkormányzati Hivatalhoz beküldött elemi, intézményi költségvetési beszámolók
felülvizsgálata,  egyeztetése  és  összesítése  megtörtént,  a  zárszámadási  rendelet
mellékleteinek adatai az ellenőrzött elemi szintű beszámolók adatain alapulnak.
Valamennyi intézmény szöveges beszámolóban értékelte a 2003. évi költségvetésé-
nek végrehajtását, ismertette a felújítási, beruházási és működési tevékenységének
legfontosabbnak ítélt elemeit, mutatta be az eszközök és források alakulását, a va-
gyoni helyzet megítélése szempontjából fontos kiegészítő információkat.
Az intézmények elszámoltak a normatív és normatív kötött felhasználású állami tá-
mogatás alapját képező mutatószámokról, a céljellegű bevételek felhasználásáról.

A Közgyűlés által jóváhagyott 9./2004. (IV.19.) önkormányzati rendelet alapján a me-
gyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2003. évi beszámolóját elfo-
gadottnak tekintjük. 
Az intézmények 2003. évi feladataikat teljesítették, a rendelkezésükre bocsátott költ-
ségvetési forrásokat alapfeladataik ellátására fordították.
A feladatok folyamatos vitelének kiadási szükséglete a költségvetési előirányzatok
évközi, felügyeleti szervi módosításának következtében biztosított volt. Az év elején
még szűkös, sok esetben alultervezett költségvetés a pótlólagos források rendelke-
zésre bocsátásával elegendő volt a feladatok éves szintű ellátásához.
Az intézmények is jelentős saját bevételi többletre tettek szert az év folyamán. Az el-
ért többletforrások elsődlegesen a szakmai feladatellátás feltételeinek javítását szol-
gálták.



Az évet a költségvetési intézmények jelentős maradvánnyal zárták, az elért megtaka-
rítások egy része azonban kötelezettséggel terhelt.

Figyelemmel  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  módosított  217/1998.
(XII.30.) Kormányrendelet 149. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre, va-
lamint  megfelelve  a  hivatkozott  kormányrendelet  22.  számú mellékletében  foglalt
közzétételi kötelezettségnek,  a 2003. évi zárszámadási rendelet másolatát ,az intéz-
mények és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi bevételeit, kiadásait, lét-
számhelyzetének alakulását, jóváhagyott 2003. évi pénzmaradványát, vagyoni hely-
zetét bemutató, illetve részletező mellékleteket, valamint szakmai teljesítésük értéke-
lését, továbbá a 2003. évi gazdálkodás egészének bemutatását tartalmazó szöveges
beszámolót mellékelten közzé tesszük. 

Szekszárd, 2004. május 29.

                                                                                           Dr. Sebestyén István
                                                                                               megyei főjegyző
Mellékletek:

- A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2004. (IV. 19) önkormányzati rendelet;
- A 9/ 2004. (IV.19.) önkormányzati rendelet mellékletei 

-  2. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei cí-
menként;

- 3. számú melléklet : a Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi kiadási cí-
menként;

- 6. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi bevé-
telei bevételi jogcímenként;

- 8. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi ki-
adásai;

- 9. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi könyvviteli
mérlege;

- 11. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2003.
évi pénzmaradványa;

- 12. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi
pénzmaradványának jóváhagyásra javasolt levezetése;

- 13. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi
pénzmaradványának javasolt felhasználása;

- 14. számú melléklet: A Tolna megyei Önkormányzat intézményei vállalko-
zási tevékenységének 2003. évi eredménykimutatása;

- 27. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. december 31.-i
vagyonleltára;

- 28. számú melléklet : A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonleltára 2003.
XII.31.;

- 29. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2003.
évi költségvetési támogatása;

- 30. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek enge-
délyezett létszáma és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása;

- 32. számú melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2003. évi szakmai teljesítményének értékelése;
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-  A 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendelet indokolása.
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