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Előterjesztés az Izotóp Tájékoztató Társulás
2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Az Izotóp Tájékoztató Társulás működését a Központi Nukreális Pénzügyi Alaptól átvett
pénzeszköz biztosítja. 2014. évben a támogatás összege 42.019 e/Ft.
Az Izotóp Tájékoztató Társulás a K2500-003/14 számú támogatási szerződésben foglaltak
szerint a támogatást működési és felhalmozási célokra használta fel.
Működési kiadásait csak dologi kiadásokra fordította. A dologi kiadások 37.055 e/Ft-ban
teljesültek. A kiadások elsősorban az RHK Kft tevékenységének népszerűsítését, annak a
településeken való jelenlétét elfogadását elősegítő kiadásokat tartalmazza. Ilyen például az
ITT rendezvényeinek képi megjelenítése és kábeltelevíziós megjelentetése, erre 2.400
e/Ft-ot fordítottunk. Ugyancsak a működési kiadásokban jelenik meg a honlap
(www.izotoptarsulas.hu) működtetése, mely 186 e/Ft-ba került. A Társulás a HÉTközlap
újságot tíz alkalommal jelentette meg, amely 3 településen minden háztartásba eljutott,
Őrbottyánban és Váchartyánban a 2 000 példányból nem jutott minden lakásba.
Az Izotóp Tájékoztató Társulás 2014-ben is megrendezte az Izotóp Információs Napját,
összekötve a Mézes és Lekvárfőző rendezvénnyel, helyszíne Váckisújfalu volt. Minden
évben megrendezésre került a Boronkay nap és a Szilárd Leó fizika kémia verseny.
A társulás a X. Szilárd Leó versenyre kiadta a „10 éve együtt” kiadványát, a Váchartyán-i
Apáczai Csere János Általános Iskola, az RHK Kft. és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
szakmai támogatásával. Ezek a rendezvények költségei is a működési kiadásokból
valósultak meg. Reklám és propaganda kiadásokra, 12.024 e/Ft-ot költöttünk, amely
tartalmazza az újság szerkesztését, megjelentetését is. Egyéb üzemeltetési, anyagokra
1.978 e/Ft-ot fordítottunk.
Látogatásokat szervezett az ITT az RHK Kft és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt paksi
bemutató termeibe. Minden településről vettek részt csoportok, és több mint 120 fő
látogatója volt a szakmai programnak. Az ITT képviseltette magát a GMF nemzetközi
szervezetében, a Brüsszeli tanácskozáson. Az ITT szakmai útján minden település
képviseltette magát a Csehországi úton. A bel és külföldi utakra 4.987 e/Ft-ot költött az
ITT.
A rendezvények, a látogató csoportok étkeztetésére 1.545 e/Ft, egyéb üzemelési
szolgáltatásokra 4.968 e/Ft-ot, a szakmai szolgáltatásokra 1.455 e/Ft-ot, ÁFA kiadások
6.428 e/Ft-ot fordítottunk. Ezek a számlázott szellemi tevékenység, a szakmai
szolgáltatások és az egyéb üzemeltetési szolgáltatások költségeit takarják. Az ITT

látogatóközpont üzemeltetési költsége, fűtés, világítás stb. 446 e/Ft. számlavezetési díj 265
e/Ft, GMF tagdíj 373 e/Ft. volt.
Beruházási kiadásokra az ITT. 2014-ben, 4.926 e/Ft-ot költött. Elkészült két településen a
fényújság, a látogatóközpontba Tv, számítógép került beszerzésre összesen 1.637 e/Ft
értékben. A Társulás pályázatot nyújtott be gépjárműre. Ennek önköltsége 3.289 e/Ft volt.
A gépjármű átvétele megtörtént, az MVH biztosította a forrást, melynek pénzügyi
rendezése áthúzódik 2015-re.
Az Izotóp Tájékoztató Társulás a teljes körű elszámolási kötelezettségének határidőre
eleget tett, a Támogató felé. A jogcímenkénti elszámolást az RHK Kft. és a Támogató
NFM elfogadta. Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot a beszámolót szíveskedjenek
elfogadni.
Kisnémedi, 2015. április 28.
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a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót 42.019 e/Ft
bevételi és kiadási előirányzattal, 42 019 e/Ft bevételi és 42.019 e/Ft kiadási
teljesítéssel elfogadja, jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
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