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Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 124. §-a, valamint a 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet 7. §.-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 7 önálló, és 3 részben önállóan
gazdálkodó intézmény működésével tervezte megoldani. Változás a feladat végrehajtása során, a feladat ellátás a szakfeladatról - a Kisebbségi önkormányzatoknál - részben önálló intézményi gazdálkodási egységre került átalakításra. A részben önálló intézmények száma évközben 5- re módosult. A Hármas-Körös Kistérségi Társulás tagjai az önálló intézményét évközben megszüntette, ezért az önálló intézmények száma
csökkent 6-ra. A belső ellenőrzési feladat a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működött tovább augusztus 31-ig. 2005. szeptember 01-től a belső ellenőrzési feladat a Békési Kistérségi Társulás keretén belül valósul meg.
A Városi Gondozási Központnál növekedett az ellátandó feladat, év közben az új 50 fős emelt szintű
bentlakásos ellátású beruházás átadásával.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál szintén feladat növekedés lépett be 2005. augusztus 01-től.
Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzatai 2005. augusztus 01-től intézményfenntartó társulást hoztak létre mely társulás fenntartásában működik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola.
A Kis Bálint Általános Iskolánál a tervezett létszám leépítés megvalósult. A létszámleépítéshez kapcsolódó
pályázat benyújtásra került, a pályázati pénz 2005. évben megérkezett.
2005. szeptember 1.-től. a Kistérségi szolgáltató iroda a Társulás székhelytelepülésén, Békés városban került
kialakításra a Kistérség feladata a pályázatfigyelő, pályázati tanácsadó szolgáltatás.
• Kistérségi informatikai rendszer (mikrohullámú intranet hálózat) kiépítése, működtetése, információs
bázisok létrehozása, kezelése, térségi hírlevél működtetése. A természeti és környezeti értékek közös
védelme, fejlesztése. Szervezheti és lebonyolíthatja a kistérségi társulás közbeszerzési eljárásait.
• A települési tagönkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak közös ellátását megszervezi, gondoskodik e feladat személyi, tárgyi feltételeiről.
• A Társulási Tanács a társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatának és intézményeiknek belső ellenőrzési feladatai ellátásáról, 2005. szeptember 1.-től.
• Gondoskodhat egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok közös megszervezéséről, illetve a közoktatás
hatékony ellátása érdekében közoktatási intézményfenntartó társulás(oka)t hozhat létre.
• A Társulás, külön megállapodások alapján 2005. szeptember 1.-től gondoskodik a kistérség valamennyi
önkormányzatára vonatkozóan a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a gyógytestnevelés és a logopédiai ellátás megszervezéséről.
A Társulás, szervező tevékenységével gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatára vonatkozóan, a
gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról, 2005. szeptember 1.-től.
- Gyomaendrőd (Csárdaszállás, Hunya)
Az okmányiroda továbbra is körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda működési területéhez Hunya és
Gyomaendrőd település tartozik. Jelenleg 6 munkaállomással rendelkezik. Az iroda hatáskörébe tartozó feladatok az alábbiak:
- személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos feladatok
- személyazonosítóval és a lakcímről szóló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok
- vezetői engedélyek kiadása
- gépjármű ügyintézések
- Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok

- Útlevél ügyintézés
- Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány kiállítás
A 220/1997. (XII.5) Korm. rendelet szerint az I. fokú építési hatósági jogkört önkormányzatunk Gyomaendrőd
város, és Hunya község vonatkozásában gyakorolja.
A gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági
feladatokat.
I. A feladatellátás általános értékelése
A Képviselő-testület a 6/ 2005. (II.25.) KT rendeletében elfogadta a város 2005. évi költségvetését.
Az eredeti előirányzat főbb összegei: bevételek főösszegét 3.133.786 E Ft, ezen belül a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 181.375 E Ft. forráshiány összegét rövid lejáratú hitel felvétellel tervezett biztosítani. A kiadások tervezett főösszege 3.133.786 E Ft volt.
Módosított előirányzat Bevételeknél 3.854.856 E Ft Kiadásnál 3.854.856 E Ft A bevételeken belül a rövid
lejáratú hitel felvétel összege a hivatalnál 0 Ft , a Cigány kisebbségi önkormányzat 2.970 E Ft bevételi előirányzat működési hitel címén módosult.
Teljesítés összege: Bevételek 3.738.182 E Ft kiadások 3.238.453 E Ft bevételen belül a hitel felvétel 2.970 E Ft.
A teljesítések alakulása:
Az Önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy a megszorító intézkedések ellenére az
önkormányzati törvényből, a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak, a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése
mellett. A működőképesség megőrzése mellett az önkormányzatnál továbbra is kiemelt feladat a lakossági kommunális és szociális ellátás javítására irányuló törekvés. Esetenként az intézkedésekhez társuló feszültséggel
teljesítette a lakosság ellátásából adódó feladataikat, rövidlejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe.
A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások,
prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető.
Az állami normatív támogatás elszámolást továbbra is az 1992. évi XXXVIII. (Áht.) törvény 64.§-a (5) bekezdése alapján kell elvégezni. Az önkormányzatok év közben kötelesek lemondani, illetve július 30.-ig pótigényt
nyújthatnak be jogcímenként a normatív állami támogatásokról. A jogszabályi változás miatt negyedévente
felülvizsgálatra került, a tényleges létszám adatok alapján a normatív állami támogatás és a változás jelentése a
MÁK felé megtörtént. Az év végi normatív támogatás elszámolása előtt minden normatívával rendelkező intézménynél ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó igénylési
bizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív támogatás elszámolása
az állam felé.
Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek a többlet feladat kiadásának bevételi forrása, illetve a többlet-bevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett működési kiadással biztosított volt
a feladat ellátás minden intézménynél.
Az önkormányzat gazdálkodását pozitívan befolyásolja a megjelent és elnyert pályázatok pénzeszközei.
Pályázatok alakulása: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2005. évben összesen 16 pályázatot nyújtott be
a különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez. A benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént, 9db. pályázat részesült - összesen 96.731.061 Ft - támogatásban, 7 pályázatot forráshiány miatt elutasítottak.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2005. évben:
Pályázati cél
Uniós csatlakozás évfordulójának, valamint
május 1. megünneplése
A Tájház teljes körű biztonságvédelmének
kialakítása
7 db Magellan Meridian Gold típusú GPS eszköz beszerzése

Támogató szervezet
Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
FVM Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat
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Támogatás (Ft)
2.000.000
550.000
100.000
(1 db GPS!)

A Kner Imre Gimnázium nagy kollégiumának
felújítása
A Selyem gyűjtőút – Fazekasi út felújítása
Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben (16
önkormányzat részvételével)
Mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út
építése Öregszőlőben (Iskola u.)
15 nagylaposi gyermek étkeztetése 2006. év
minden hétvégéjén és az iskolai szünetekben
81 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatása
(2005-2006. évi közmunkaprogram)

Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

8.000.000

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH)
Gyermekétkeztetési Alapítvány

49.990.200

FMM, BM, ICSSZEM

20.915.861

14.500.000
51.122.072
675.000

Az FVM Növény- és Talajvédelmi Központ által parlagfű irtáshoz megítélt 1 db GPS eszközt az Önkormányzat
nem vette igénybe, mivel a fűkaszák beszerzésére irányuló pályázatot nem részesítették támogatásban. Ezáltal az
1 db GPS beszerzésével és használatával járó kötelezettségek és adminisztratív költségek aránytalanul magasabbak, mint annak valós haszna lenne.
Az intézmények összesen 29 pályázatot nyújtottak be 2005. évben, kihasználva a minisztériumok és a különböző alapítványok támogatási lehetőségeit.
A pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek összes
költsége (Ft)

Igényelt támogatás
(Ft)

1.035.988.049

(2005)
(2006)
(2007)

57.343.836
1.093.331.885

Elnyert támogatás
2005. dec. 31-ig
(Ft)
179.274.474
96.731.061
306.071.861
(+51.122.072)
359.100.000
53.749.084
21.848.670
898.195.419

169.701.803

A pályázatok összesített adataiból jól látható, hogy az 1.093.331.885 Ft összköltségű fejlesztéshez 898.195.419
Ft kiegészítő forrást igényeltünk. Ez utóbbi összegből a legnagyobb tétel a Kis Bálint Iskola Fő úti épületének
teljes rekonstrukciójához igényelt címzett támogatás, mely összesen 598,5 M Ft, amit a város a 2006-2007
évekre igényelt. A címzett támogatások odaítéléséről még nem született döntés. Év végéig összesen 169.701.803
Ft támogatást ítéltek meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek.
Az önkormányzat fizetőképességének jellemzői:
- a városi kincstár működésével a gazdálkodás fegyelmezett volt,
- az intézmények finanszírozása biztosított volt működési hitel felvétele nélkül.
.
Bevételi források és azok teljesítése
A város 2005. évi bevételi terve 3.133.786 E Ft, módosított bevételi előirányzata 3.854.856 E Ft, teljesítése
3.738.182 E Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,97%-os.

Önkormányzat összesen bevételek
Megnevezés
Eredeti

Módosított Ei.
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Teljesítés

Telj.

adatok E Ft-ban.
megtelj /mód ei

Ei.
Saját bevételek
ezen belül:

2099778

2438617

2348707

Int. működési bev.
Áfa bevételek visszatér.
Kamat bevétel
Gépjárműadó
Helyi adók,pótl. Birság
Személyi jöv.adó
Egyéb áteng.adók
Talajterhelési díj
Önkorm. megill. Bírság
Működési célú pe.átv. TB-től
Működési célú pe.elk.áll.al.
Költvet. Kieg. Visszatér.
Egyéb műk.célú pe átv.
Felhalm célú pe átv. elk.áll.al.
Tárgyi eszk. Imm.javak ért.
Felhalm.bev közp.költvetszervtől
Felhalm.bev helyi önkorm.
Felhalm. bev. vállalkozástól.
Felhalm. célú bev egyéb belf. f
Felhalm. bev. háztartásoktól
Felhalm bev .nonprofit szervt.
Felhalm bev nemzetközi szervtől
Felhalm bev EU-tól
Önkorm. Lakások ,helys. Ért.
Koncessziós díj bev.
Kölcsönök visszatérülése
Önkormányzat költvet tám.
Előző évi pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen

204232
16882
5000
46000
186800
795708
650
0
5000
125630
229630
0
22065
43420
0
101525
0
0
0
58137
0
233211

275530
100263
17325
46000
186800
798571
650
0
8840
144758
78712
0
55484
43420
1320
123114
1329
2781
13435
82209
120233
69245
138076
15600
49433
65489
1069328
343941
2970
3854856

276930
105300
17661
49097
185586
783580
478
708
14466
144758
35816
41960
39191
31004
5916
122164
1250
2415
12703
75675
121233
18007
136206
8334
49193
69076
1069328
319133
1014
3738182

15600
1432
8856
653977
198656
181375
3133786

osztás% öszszes bevét
62,83%

%-a
96,31%

11,79
4,48
0,75
2,09
7,9
33,37
0,02
0,03
0,61
6,16
1,53
1,79
1,68
1,32
0,26
5,2
0,05
0,10
0,54
3,22
5,16
0,77
5,80
0,35
2,09
2,94

100,5 %
105,02%
101,94%
106,73%
99,35%
98,12%
73,54%
163,64%
100%
45,5%
70,63%
71,4%
448,18%
99,23%
94,05%
86,84%
94,55%
92,05%
100,83%
26,00%
98,64%
53,42%
99,54%
105,48%
100%
92,79%
34,14%
95,57%

28,61%
8,54%
0,02 %
100%

A 2005. évi költségvetés teljesített bevételek 91,46%-a tárgyévi, míg 8,54 %-a előző évről származó (az előző
évi pénzmaradvány felhasználásából adódó) bevétel volt.
A bevételek részletesebb áttekintése
A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest -116.674 E Ft-tal kevesebb, ami 4,43 %-os bevétel
kiesést mutat.
A bevétel teljesítés részletes elemzése az alábbiak szerinti:
Saját bevételek teljesítése 96,31 % a tervezetthez viszonyítva 3,69 % a bevétel kiesés. A saját bevételek teljesülésén belül a kamat bevételek 1,94% -kal haladta meg a tervezettet, a bírság bevételeknél 63,64 %-kal több bevétel teljesült a tervezetthez képest. A működési célú pénzeszköz átvétel 87,93 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest. A szúnyog gyérítésre kifizetett összeg pályázatra eső része a bevételeknél még nem teljesült.
Adóbevételek elemzése a 2005. évet érintő költségvetési beszámolóhoz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2005. adóévben és az azt megelőző adóévben összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:
Adótípus

Bevétel
összege 2004ben/eFt

Bevétel összege
2005-ben/eFt
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Bevétel
változása/eFt

Záró hátralék 2004.
december

Záró hátralék 2005.
december

Hátralék
változása/eFt

31-én/eFt

31-én/eFt

Építményadó

8726

10584

1858

5074

4211

-863

Telekadó

2220

2793

573

1365

1386

21

Magánszemélyek kommunális adója

19899

18421

-1478

8518

7393

-1125

Iparűzési adó

131616

149739

18123

22272

29048

6776

Idegenforgalmi adó

4487

4049

-438

107

4

-103

Talajterhelési díj
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
adója
Pótlék és bírság
Egyéb adók, adók módjára behajtandó köztartások saját költségvetést
érintő része

0
48905

497
49097

497
192

0
13319

60
15157

60
1838

622

478

-144

734

694

-40

4282

4701

417

30079

28617

-1462

1876

1719

-157

4692

5853

1161

222633

242078

19443

86160

92423

6263

Összesen

Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:
1./ Közvetett támogatások
Az önkormányzat 4 adónemben biztosít helyi rendelete alapján adókedvezményt, adómentességet. Ezek az adónemek a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó és az iparűzési adó. Az összes biztosított kedvezmény, 41.976 E. Ft. amely összeg közvetett támogatásként csökkenti az adóbevételt.
2,/ Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése
Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági
eljárás keretén belül tartozás elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2005. évben 52 db. ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.

Adónem
Telekadó
Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

2005
Részletfizetés (Ft)
fizetés halasztás (Ft)
61996
0
332130
454140
211090
2250
5089058
1749523
760495
23271
8227563

3375802
426480
0
0
4258672

Törlés (Ft)
0
0
0
697950
0
2113926
327460
3139336

Tőketartozás törlése iparűzési adó, pótlék és bírság vonatkozásában történt. Az iparűzési adó elengedésére
vállalkozó kérelmére, gazdasági helyzetének negatív alakulása miatt került sor, közművelődési tevékenység
esetén. Pótlék és/vagy bírság törlésére abban az esetben került sor, ha az adózó vállalta a tőketartozás
megfizetését akár egyösszegben, akár meghatározott részletekben, és ezt teljesítette is.
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A részletfizetés és a fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyek esetében szociális és anyagi
körülményeiket, jogi személyek, egyéni vállalkozók, más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték
meg. A részletfizetéssel, fizetési halasztással érintett tartozások – megfelelő teljesítés esetén – a 2006-os
adóévben megtérülnek.
2./ Adóhatósági ellenőrzés:
2005 évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést.
Kommunális adó:
Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény megállapításával. Minden
bekötésről értesül az adóhatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a szennyvízgerincre rácsatlakozó személy
adózik-e az ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd az
ügyfél részére az elkövetkezendő 5 évre – a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a kommunális adó
mentességet megállapítjuk.
Idegenforgalmi adó:
Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük, 2004-ben 2 fő függetlenített vendégellenőrt si alkalmaztunk.
A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a területet, és minden ellenőrzésről feljegyzést készítettek.
3./ Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, és a jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A jelzálog bejegyzés eredményeként számos esetben bekapcsolódunk
más hatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásba. Évente körülbelül 3000 db. fizetési felszólítást küldünk
ki. Erre a felszólításra az adózók egy része felkeresi az adóosztályt, és a tartozást vagy rendezi, vagy fizetési
könnyítési-, méltányossági kérelmet terjeszt elő.
A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. Az
ipazűzési adóalanyok körén túl ez érinti a magánszemélyeket is, így 2005-ben 353 db. incassót adtunk ki,
42 157 538.-Ft összegben.
A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál összesen 211 esetben letiltást adunk ki, melynek összegszerűségét a következő táblázat mutatja.
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Talajterhelési díj
Bírság
Pótlék
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen kimutatott köztartozás
összesen

2005 (Ft)
29210
13758
1304368
1111690
1127300
2520
215476
1317437
1226912
195090
6543761

A felhalmozási célú bevételek a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódnak. Az államháztartáson kívülről és belülről
származó bevétel kiesések a még be nem fejezett beruházásokhoz kapcsolódnak.(Iskola út beruházás), illetve a
befejezett, de pénzügyileg a támogatótól még nem érkezett meg a pályázati forrás.
A kölcsönök visszatérülésénél a lakosságnak nyújtott hitelek törlesztéseinek bevételei jelentkeznek. (lakás,
belvíz, csatorna hitel)
Előző évi pénzmaradvány felhasználás 319. 133 E Ft összegben teljesült, mely feladattal terhelt bevételként
jelentkezett a 2005. évben.
A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata tartalmazza a költségvetési hiány 181. 375 E Ft rövid lejáratú
hitel bevételét, a teljesítésen ez a hitel felvétel nem történt meg. A teljesítésben 2. 970 E Ft hitel felvétel jelent-
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kezik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a pályázat, előfinanszírozásához vette fel. A teljesítés csökkentve van
-1. 956 E Ft egyéb finanszírozási bevétellel, ezért mutatkozik csak 1.014 E Ft teljesítés.
Önkormányzat összesen Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Kamat kiadás
Ellátottak
pénzbeli
juttatása
Egyéb műk.célú tám.
kiadások
Társ. és szoc.pol jutt.
Működési
kiadás
összesen
Felújítások
Intézményi
beruh.
kiadások
Beruházások
Áfa
kiadása
Felhalm célú pénzeszköz átadás önk.
Felhalm.egyéb váll
Felhalm. háztart.
Felhalm non prof.sz
Felhalmozási kiadások összesen
Kölcsnyújt.áh.kiv
Tervezett tartalék
maradvány
Finanszírozási
kiadás
Kiadás összesen

adatok E Ft-ban
Teljesítés

2005.év
Eredeti
894899
297518
495463
20
0

Módosított
943787
312660
692855
2104
1395

926521
308094
671562
2141
1282

89348

165760

158625

301673
2078921

313255
2431816

224818
2293043

24189
643899

90606
714668

90077
615479

76136

157767

149994

0

35167

35167

0
0
5050
749274

1164
23372
5050
1027794

1670
22193
4250
918830

10000
292631

12080
380206

9112
0

2960

2960

17468

3133786

3854856

3238453

A működési kiadások az összes kiadáshoz viszonyítva 70,81 %. 2005. évre tervezett bérfejlesztés mind a közalkalmazottaknál ,mind a köztisztviselőknél teljesült a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A Kis Bálint Általános Iskolánál a gyermek létszám csökkenésből adódó létszám leépítés szintén megvalósult.
A személyi juttatások teljesítése 98,17 %, alacsonyabb a módosított előirányzatnál, melynek oka, hogy a közcélú
foglalkoztatás miatt kevesebb közhasznú munkavégzőt foglalkoztattunk, valamint a Gyesen lévők helyettesítésénél bérmegtakarítás keletkezett.
A dologi kiadások az összes kiadáshoz viszonyítva 20,74 %-os. Teljesítése elmarad a módosított előirányzattól
96,93 %. A szolgáltatások körében nem teljesült a tervezett kiadás, 29.939 E Ft-tal kevesebb a tervezetthez .
(Ezen belül a kisjavítás, karbantartás 6.147 E Ft, az egyéb üzemeltetés fenntartási szolgáltatásnál 6.853 E Ft, a
továbbszámlázott szolgáltatásnál 10.925 E Ft.) )
A kiadásokból kiemelve:

Oktatás (zenei képzéssel)
E Ft-ban
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Megnevezés

Személyi juttatás
Munkaadót terh.jár.
Dologi kiadások
Mód.ei.
Telj.
Mód.ei.
Telj.
Mód.ei.
Telj.
Kis
Bálint 166809
166229
54816
54812
49510
49539
Ált.Isk..
Rózsahegyi
157002
154380
52012
51013
52696
52411
K. Ált.Isk. K.
Kner
I. 99700
99138
34041
32407
37030
36927
Gimn. Koll.
Városi Zene 34400
33602
11205
10843
10727
10620
és Műv.Isk.
összesen
457911
453349
152074
149075
149963
149497
Az oktatás működési kiadás előirányzata összesen 759.948 E Ft a teljesítés 751.921 E Ft összes működési kiadás teljesítéséhez viszonyítva 32,79 %-az oktatással kapcsolatos kiadás. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,94 %. Feladat növekedés volt év közben a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál.
Polgármesteri Hivatal behajtási cselekményei:
Követelés összesen: 122.664 E Ft az előző évhez viszonyítva 15.563 E Ft csökkenés mutatkozik.
Az 50/2006. (II.23.) Kt határozata alapján a 2005. évi mérlegbeszámolóban 11.910.500 Ft értékvesztés került
elszámolásra a folyamatban lévő beruházásoknál. A vevők állományából 9.399.306 Ft. tisztázatlan tulajdonú
földhaszonbér került kivezetésre. Az adósok vonatkozásában az értékvesztés korrigált elszámolása év végével
megtörtént, az ÖNKADÓ program kimutatása alapján. Követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés elengedésnek, illetve törlésnek.
Hármas-Körös Csatornamű érdekeltségi hozzájárulás behajtására tett intézkedések.:
2001. október 17.-én alakult Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 2005. augusztus 1-én,
megkezdte a végelszámolást, mely 2005. december 14.-én befejeződött.
A felszámolás ideje alatt az érdekeltek nyilvántartása, az érdekeltségi hozzájárulások befizetése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés átkerült a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára.
A lakosság részére a befizetéshez szükséges csekkek és egyenlegértesítők kiküldésre kerültek.
Az átadott érdekeltségi egységek száma:
3443 egység
Hátralékos :
405 fő
2005. augusztus 1.-én az érdekeltségi kivetés összege:142.056.628,-Ft
2005. augusztus 1-től 2005. december 31.-ig a felszámolás ideje alatt befizetett érdekeltségi hozzájárulás öszszege:
19.959.752,-Ft
Fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összege:
122.096.876,-Ft
2005. december 31-ig hátralék összege:
12.591.265,-Ft
A hátralékos érdekeltek fizetési felszólítása megtörtént. Az érdekeltségi hozzájárulás behajtása folyamatban
van.
Belvíz kölcsön
Belvíz kölcsönben 2005. december 31-ig 338 ügyfél részesült, melyből az év folyamán rendezést nyert 94 db.
Élő belvizes kölcsön az év végén 140 db volt.
2005. december 31-én a 140 db hitelszámlából kisebb nagyobb hátralékkal rendelkező számlák száma 62 db, a
hátralék összege 2.146.776 Ft volt.
A hátralékos számlák száma az alábbi megoszlás szerint alakult:
Hátralék összege
Ft
– 1.000
1.001 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.000 –
Kamattal tartozó

Számlák száma
db

Ebből végrehajtás alatt áll
db

10
15
10
14
4
7
2

1
5
3
7
2
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Összesen:

62

18

2005. december 31-én lejárt hitelszámla 5 db volt 59.782. Ft értékben. Ebből 1 db rendezésre került 1668. Ft
összegben 2005. év elején, 2 db végrehajtási eljárás alatt áll, 2 db az utolsó felszólítást kapta meg..
A 2005. év végén még élő belvízhitel számlákból 18 db ellen folyik behatási eljárás. Ebből 5 db, 344.974 Ft
értékben Fizetési meghagyás stádiumában van, 13 db 1.416.055 Ft értékben ellen már végrehajtási eljárás folyik.
A Fizetési meghagyások közül 3 adós rendszeresen fizet, 2 esetben végrehajtásra kell adni a tartozást. A végrehajtás alatt álló hiteleknél 2 esetben más által indított eljárásba kapcsolódtunk be. A 13 db végrehajtott hitel
közül 10 adósnál a végrehajtási költség átutalásra került, itt további végrehajtási cselekmények várhatóak. 3
esetben az árverés sikertelen volt újabb árverés 6 hónap múlva kérhető. 2 esetben az adós rendszeresen törleszt,
2 esetben már csak kamattal tartozik az adós, amire a nyugdíja letiltásra került, 2 esetben a tartozás 2006 év
elején rendezésre került 91492 Ft Hiteltartozás, 52703 Ft kamat, 12055 Ft végrehajtási előleg.
A hátralékkal rendelkező ügyfelek felé a fizetési felszólítások az év folyamán rendszeresen kiküldésre kerültek,
2005-ben a legutolsó felszólító levelek – 50 db - december 18-án kerültek postázásra.
Lakáshitel
2005. december 31-én a lakáskölcsönt kapott ügyfelek hiteleinek száma 257 db. Az év során 37 db hitelszámla
került rendezésre, 2005 évben 27 ügyfél részesült kamatmentes lakáscélú kölcsönben.
2004. december 31-én a 257 db hitelszámlából kisebb nagyobb hátralékkal rendelkező számlák száma 65 db, a
hátralék összege 853.566 Ft volt.
A hátralékos számlák száma az alábbi megoszlás szerint alakult:
Hátralék összege
Ft
– 1.000
1.001 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.000 –
kamattal tartozó
Összesen:

Számlák száma
db

Ebből végrehajtás alatt áll
db

5
29
7
13
5
6
65

1
4
4
5
7
21

2005. december 31-én lejárt hitelszámla 10 db volt 399.158 Ft értékben. Ebből 2 db hitelszámla adósa az utolsó
fizetési felszólítást kapta meg, amennyiben nem fizetnek Fizetési meghagyás kibocsátása válik szükségessé, 8 db
már végrehajtási eljárás alatt áll. A 8 db végrehajtott hiteltartozásból 5 esetben már volt két sikertelen ingatlan
árverés, jelenleg a végrehajtási eljárás szünetel, újabb árverés külön kérelemre kerül csak megtartásra, 3 esetben
a végrehajtási költség került átutalásra, itt majd csak ezután kerül sor további behajtási cselekményre.
6 db nem lejárt hitel adósa ellen folyik végrehajtási eljárás a magas hátralék miatt. A hátralék összege év végén,
a hat számlán 131.275 Ft volt. Az egyik adós esetében egy más által indított végrehajtási eljárásba kapcsolódtunk be, 2 esetben fizetési meghagyás kibocsátása vált szükségessé, 2 esetben az előleg került átutalásra, itt
ezután kerül sor végrehajtási cselekményekre, a 1 adós esetében a végrehajtási eljárás szünetel, mivel rendszeresen törleszti a tartozását.
2005. év végén csak kamattal tartozó ügyfelek száma 7 fő, a kamattartozás összege 679.390 Ft volt. Mind a 7
esetben végrehajtásra van adva a tartozás, 5 adós rendszeresen fizeti, illetve vonják tőle a tartozását, 2 esetben a
végrehajtási eljárás folytatását kell kérni.
A hátralékkal rendelkező ügyfelek felé a fizetési felszólítások az év folyamán rendszeresen kiküldésre kerültek,
2005-ben a legutolsó felszólító levelek – 43 db - december 15-én kerültek postázásra.
Közköltséges temetés
Összes ügyfél száma 71 fő, ebből hátralékos 49 fő. Hátralékosból részlet fizető 24 fő.
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2005. évi január 01 kintlévőség összege: 2.335.123 Ft
2005.évi előírások összege: 1.886.384 Ft
2005.évben befizetett: 2.114.697,-Ft
Behajtási cselekmények:
-felszólítva 25 fő, ebből 12fő felszólításra fizet, vagy egyéb járandóságból vonják tőle.
-adóra átadva 23 fő, ebből, akinél eredményre vezetett, vagy rendszeresen törleszt 6 fő, befizetett összeg
140.936,-Ft.
-1 főnél 54.041,-Ft értékben tartozását elengedte az Önkormányzat, haláleset miatt.
Jövedelempótló támogatás
Összes ügyfél száma: 14 fő. Ebből hátralékos 14 fő, 269.449,-Ft értékben.
-adóra átadott 14 fő, 269.449,-Ft értékben.
A tartozásokra 2005. évben 25.775,-Ft befizetés történt.
Út-közmű hozzájárulás
Összes ügyfél száma: 977 fő, ebből 2005.december 31-én hátralékos 251 fő 5.908.840,-Ft értékben
A hátralékos adósok részére a felszólító levelek az év folyamán rendszeresen kiküldésre kerültek. Felszólítva:
498 fő,
-adóra átadott: 84 fő,
Az út-közmű hozzájárulásra 2005. évben befolyt összeg: 32.632.699,-Ft
Rendszeres szociális segély visszafizetése
Az összes ügyfél száma 10 fő, ebből hátralékos 7 fő.
3 főnek letelt, 1 fő adóra átadott. A hátralék összege: 192.347,-Ft
Befizetett összeg 2005.évben: 14.380,-Ft.
A hátralékosok részére a fizetési felszólítás megküldése megtörtént, 1fő esetében a NYUFI megkeresésre került,
eredménytelenül, amelynek a tartozása 93.550,-Ft.
Aktív korúak rendszeres szociális segélye
Az összes ügyfél száma: 76 fő, ebből letelt 35 főnek a tartozása, hátralékos 39 fő, rendszeresen fizet 1 fő.
Egy adós (mivel elhalálozott) esetében az ingatlanra jelzálogjog van bejegyezve, a tartozás összege: 239.885,-Ft
2005. évi befizetés 1.306.788,-Ft.
Hátralék összege: 1.183.280,-Ft
Szociális kölcsön visszafizetés
A hátralékosok száma 3 fő 109.000 Ft értékben, mely tartozások behajtását az önkormányzat adó osztálya végzi.
Adósság átvállalás
Az év végi hátralékosok száma 2 fő 41.299 Ft értékben. Az ügyfelek egyike sem rendelkezik letiltható jövedelemmel. A jövőben bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezünk a tartozások behajtására.
Munkáltatói hitel tartozás
2005. december 31-én 20 db hitelszámla volt nyilvántartva 208.213 Ft értékben. A hátralékos számlák száma 5
db, a hátralék összege 61.278 Ft. Jelentős összegű tartozása van 2 főnek, 57.663 Ft értékben. A két fő esetében a
tartozás behajtására bírósági végrehajtási eljárás indult.
Vevő tartozások
2005. december 31-én a kiszámlázott tartozások összege 16.732e Ft, melyből 4.898e Ft előző évekről áthúzódó,
11.833e Ft pedig tárgyévet terhelő tartozás.
A korábbi évek során kiszámlázott tartozásokból 2005. december 31-én 9.399e Ft a tisztázatlan tulajdonú földek használatára kiszámlázott földhaszonbér tartozás kivezetésre került, mely jelentős mértékben csökkentette a
korábbi évekből áthúzódó követelés összegét. A fennmaradó, előző évi követelések jelentős része (4.221e Ft)
meg nem fizetett földhaszonbér tartozás, illetve kisebb mértékű bérleti-, közterület használati díj és továbbszámlázott energia térítésből eredő tartozás.
A tárgyévi tartozások jelentős része a Békés Megyei Vízművek Rt. részére 2005. évben kiszámlázott bérleti díj
tartozás nettó összege (8.904e Ft). Az összeg 2006. évben a részvénytársaságnál meglévő részesedésünket fogja
növelni. A fennmaradó tárgyévi tartozásból 1.015e Ft földhaszonbér tartozás, a többi pedig meg nem fizetett
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koncessziós- , bérleti-, és közterület használati díj, illetve továbbszámlázott energia térítésekből származó öszszeg.
Az önálló intézmények szöveges beszámolói a beszámoló mellékleteként csatolva van.
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok
Működési kiadások
adatok E Ft-ban.
Megnevezés
Módosított ei.
Teljesítés
Tel j /mód ei. %
személyi juttatás
277444
267108
96,27
Járulékok
91881
89417
97,32
dologi kiadások
392517
383948
97,82
Pénzeszköz átadás
475193
380017
79,97
Összesen
1237035
1120490
90,58
A Polgármesteri Hivatal működési kiadása az összesen működési kiadás 48,86 %-a. A működési kiadáson belül
a teljesítések vizsgálata az alábbi:
Személyi juttatás megtakarítás jelentkezik összességében, mely 10.336 E Ft összegben. Az igazgatás személyi
juttatás megtakarítás abból adódik, hogy támogatott munkaerővel, valamint kevesebb juttatással foglalkoztatott
dolgozó látja el a távollévők munkakörét. A Közhasznú foglalkoztatás kiadásnál megtakarítás mutatkozik a
közcélú és egyéb támogatott munkaprogramok kihasználásával
A városüzemeltetési feladatokat megrendelés alapján az Önkormányzat egyszemélyes KFT-je végzi. Költségmegtakarítás szempontjából tovább folytatódott a közhasznú foglalkoztatás ezeken a területeken. 2004.évtől
induló közcélú foglalkoztatás szintén megtakarítást eredményezett az önkormányzat kiadásainál.
Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak alakulása:
Megnevezés
2004.év
Kisegítő .szolg. parkfenntartás
25801
Közutak üzemeltetése
Vízkár elhárítás
Köztisztasági tevékenység
Városgazdálkodási feladatok
Közvilágítás
Közmunka program, közcélú fogl.

8618
2794
33907
11327
22671
55215

Adatok E Ft-ban
2005.év
30533
0
42403
49148
16126
21910
66203

A közutak üzemeltetésére 2005.évben nem került kifizetés,, mert az utak kezelését a Gyomaszolg Ipari Park Kft
látja el. Köztisztasági tevékenységnél a hulladéklerakó befogadási díj, költség növekedés van. A vízkár elhárításnál jelentkező többletkiadás az augusztus hónapban keletkezett belvíz védekezés költségeit foglalja magába.
Vismaior keretből a védekezésre 30.731 E Ft.ot kapott az önkormányzat.
Közművelődési feladatok működési kiadásai :
Megnevezés
Személyi juttatás
Városi Könyvtár
8151
Közösségi Ház
3390
Tájház
1775
Közműv.váll. tám.
Rózsahegyi Könyv3669
tár

Járulékok
2692
1393
546

Dologi kiadás
4380
1679
1616

Pénzeszköz átadás

6297
1213

2112

A Városi Könyvtár kiadásánál, az energia szolgáltatás területén jelentkezett többletként a villamos energia.
Az Internet folyamatos használata miatt a tervezetthez képest 110 E Ft többlet kiadása volt az intézménynek.
Bevétel alakulás: 700 E Ft, a tervezett, teljesített 572 E Ft. Bevétel kiesés 128 E Ft.
Gyomaendrőd Városban két könyvtár működik, a Városi Közkönyvtár, és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szakfeladatán működő könyvtár.
Tevékenységük jellemzői:
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Megnevezés
Városi Könyvtár
Rózsahegyi K. Ált. I.K

Regiszt. használók száma
948
1150

Kölcsönzött dok.
18000
52328

Beszerzett kötetek száma
551
1072

A Tájház közművelődési tevékenységet 1 fő főállású közalkalmazott látja el, a feladat elsősorban a helyi identitástudat erősítését szolgálja, de a nagy számú nyári turista látogatottság miatt felvállalta (a leginkább városi
közegből érkező látogatók) a paraszti lakáskultúra és életmód minél hitelesebb bemutatását. A gasztronómiai
programjaink, pedig kiszélesítették a látogatóink körét (helyi idős-fiatal, vidéki idős-fiatal). Az intézmény részt
vesz a helyi emlékek védelmében, melynek eredményeként egyre több kulturális objektum újul meg vagy kerül
védettség alá. A tudományos munka elősegítésére 2004. évtől országos rendezvényt ( Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia) szervez, melyben a DE. Néprajzi Tanszékének támogatását és segítségét élvezi.
A tájház új programjaként indult az ősz folyamán a hagyományos ételkészítési bemutató program, melyen a
látogatók megismerhetik a helyi ételek (kemencében sült kelt tészták, vászonfazékban helyi specialitások) készítésének régies módjait.
Pályázatok: A NKÖM. Múzeumi pályázatán, a biztonság technika korszerűsítésére 550000 Ft-ot (azaz ötszázötvenezer) nyertünk, melyből sikerült az előírásnak megfelelő rendszert kiépíteni (mozgásérzékelők, füstértékelő,
térlámpák, stb.) Sikerült megoldanunk a Tájház impozáns épületének éjszakai megvilágítását.
Tájházunkba az idén 2316 fő látogatott el.
Bevétele: Tervezett 80 E Ft teljesített 240 E Ft
A Közösségi Háznál 2005. évben 1 fő főállású és egy fő részmunkaidős nyugdíjas látja el a szakmai feladatot.
Tevékenységi körének jellemzői: A civil szervezetekkel kapcsolattartás, a közösségi lét segítése. 2005.évben
összesen 34 rendezvény volt a közösségi házban.
Bevétele: tervezett 1.875 E Ft. teljesítés 1336 E Ft.
Szociális juttatások alakulása.
Rendszeres szoc. juttatások

Adatok E Ft.

Mód.előirányzat

Teljesítés

Rend.szoc.segély

5500

3919

Szoc.étkeztetés

2024

1943

Időskorúak járadéka

5355

4451

Első lakáshoz j.

5000

3575

Norm.lakásfenn.tám.

50000

19283

Belvíz segély adományból

500

500

Egyéb lakásfenn.tám.

6350

333

Rászorultságtól függő ell.

39918

16937

Adósságcsökk.tám.

6400

986

Eseti gyermekvéd. t.

31104

20824

Norm.ápolási díj

16000

15956

Egyéb ápolási díj

2400

133

Gyermektart.megelőle
g.

Eseti szoc.juttatások

Mód.előirányzat

Teljesítés

580

Rendsz.gyerm.véd.tám

80000

75114

Tartós munkanélk.ell.

62120

58554

A Családsegítő Központ és Pedagógiai szakszolgálatnál a feladat ellátásban változás történt évközben.
1 fő családsegítő átkerült a pedagógiai szakszolgálathoz, 1 fő új támogatott pályakezdő szeptember 01-től pedig
családsegítőként látja el a feladatát.
A családsegítő feladaton szintén változás volt évközben, a logopédiai szolgáltatást ellátó személyében változás
történt a vállalkozásban ellátót felváltotta egy fő állású logopédus, a pszichológusi feladat ellátás szintán fő
állású látja el 2005. augusztus 01-től.
A Családsegítő Központ :
2005-ös évben 91 főt, 26 családot érintett a Szociális Információs Szolgáltatás.
Családsegítés:
Az ügyfelek, az alábbi területeken kértek segítséget:
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- Gondnokság alá helyezésről tájékoztatás
7 fő érintett
- Önkormányzat által nyújtott támogatás
8 fő érintett
- Családtámogatási ellátásokról tájékoztatás
51 fő érintett
- Utógondozói ellátásról tájékoztatás
9 fő érintett
- Tájékoztatás a Bírósági eljárások folyamatáról
10 fő érintett
- Nyugdíjaztatással kapcsolatos ügyintézés
6 fő érintett
A gyermekjóléti szolgálat gondozottai az alábbi csoportokból kerülnek ki.
Elsődleges csoport a gyermekeké, akik személyiségük fejletlensége, tapasztalataik hiánya miatt még nem képesek önállóságra.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-és jelzőrendszer működésének biztosítása.
2005-ben a gondozottak száma: 257 fő.
Az Intézmény két családgondozója heti rendszerességgel szabadidős foglalkozásokat tart a diákotthonban lakó
33 gyermek részére.
A szabadidős tábor megszervezéséhez az intézmény 180.000 Ft-ot nyert az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt pályázaton, valamint a helyi önkormányzat Ifjúsági Alapjából 40.000
Ft-ot, 2005. júniusában 360.000 Ft összegű támogatást nyert szabadidős, drogprecvenciós programok lebonyolítására. A programon 60 gyermek vett részt.
Pedagógiai szakszolgálatnál: nevelési tanácsadáson átlagban 291 fő ellátott
Logopédiai ellátásnál 93 fő részesült ellátásban.
Közhasznú non-profit szervezet támogatására 2005. évben is történt kiadás:
Óvodák működéséhez nyújtott támogatás : 35.124 E Ft. A támogatás összegével havonta elszámolt az óvoda.
Bölcsőde működéséhez nyújtott támogatás: 2.781 E Ft . A támogatás összegével az intézmény minden hónapban
elszámolt.
Tourinform iroda szintén közhasznú szervezet formájában működik 2005. évtől az átadott pénzeszköz 2.000 E
Ft a felhasználásról elszámolt az iroda.
2005. március 1.-től a sportcsarnok üzemeltetője megváltozott, az új Sportlétesítményt működtető támogatása
szintén megállapodás alapján történt.
A Diáksport a feladatait 597 E Ft-tal látta el.
A Sportcsarnok vállalkozás, és a sport tevékenységek támogatására 20.468 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.
A Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mint részben önálló intézmény 2003. évben PHARE
pályázaton nyert 89.249 EURÓ-t ( 50%-a PHARE forrás, 50%-a pedig hazai forrás ) a Gyomaendrődi Roma
Közösségi Ház bővítésére és felújítására. A megvalósult program 21.828 E Ft felhalmozási és fejlesztési forráshoz juttatta a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 3 év alatt. 2005 évben 2.253 E Ft forrást biztosított a program
kiadásaihoz, a program 2005. évben befejeződött.
A Gyomaendrődi Cigány kisebbségi Önkormányzata 2004. évben pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz Tanoda típusú tevékenységek a gyomaendrődi hátrányos helyzetű tanulók
iskolai sikeressége érdekében, a program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű tanulókat az iskolai előrejutásában, sikeres pályaválasztásban, melyen 15.000 E Ft támogatást nyert. A támogatás forrása: 11.250 E Ft Az
Európai Szociális Alap, 3.750 E Ft hazai forrás. A program végrehajtásához szükségessé vált rövid lejáratú hitel
felvétele 2.970 E Ft összegben, ahhoz hogy a támogatást az utófinanszírozás miatt igénybe tudjuk venni. A
program megvalósítása 2005-2006. év. 2005. évben 5.459 E Ft támogatás lett igénybe véve.
A Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a cigányzenész találkozó költségeinek fedezetére 800 E
Ft-ot nyert a Magyarországi Cigányokért Alapítványtól
A Gyomaendrődi Német Kisebbségi Önkormányzat a nyári anyanyelvi táboroztatáshoz pályázati úton 100 E
Ft-ot nyert.
Rövid lejáratú hitelfelvételre nem került sor az önkormányzatnál, mely indoka, hogy az APEH vitatott követelésének összegét eltörölték, mivel az APEH az új eljárás során az elsőfokú határozatát megváltoztatta, és 2005.
február 8.-i keltezésű határozatában megállapította, hogy az önkormányzat a vizsgált időszakban a jogszabályoknak megfelelő bevallást nyújtott be. Az APEH határozatának alapján a tartalékok közül kivezetésre került a
137.544.- E Ft vitatott követelés összege, mely a bevételi oldalon a rövidlejáratú hitelfelvétel előirányzatának
csökkentését jelentette. A 2.970.- E Ft összegű mikro hitel felvételére a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál
került sor, mivel a Tanoda pályázathoz az előleget későn folyósította a támogató minisztérium, a program azonban év elejétől működik, a felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A
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hitel a program részfolyósításaiból folyamatosan törlesztésre, a program befejezéséig teljes összegben visszafizetésre kerül.
A közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht.94. §-a (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – teljesített kifizetések a következők 2005 évben:
• Művelt Cigány Kisebbs. Alapítvány (Cigány Kis.Önk-tól) 1.171 E Ft
• Bethlen Gábor Alapítvány
500 E Ft
• Kner Imre Alapítvány
200 E Ft
• Gyoe. Túrizmusért Közhasznú Alapítvány
2.100 E Ft
• Gye Társastánc Alapítvány
100 E Ft
• Selyem úti Óvoda Alapítvány
40 E Ft
• Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány
30 E Ft
• Kőrösi Műhely Alapítvány
20 E Ft
• Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
100 E Ft
• Gye Motoros Alapítvány
350 E Ft
• Suttyomba Alapítvány
200 E Ft
• Gye Siketek és Nagyothallók Alapítványa
20 E Ft
• Kincs az életért közhasznú alapítvány
40 E Ft
• Gye. Idősekért Alapítvány
50 E Ft
• Tulipános Óvodáért Alapítvány
20 E Ft
• Gye Zenebarát Kamarakórus Alapítvány
80 E Ft
• Közalapítvány Gye. Város Közgyűjteményéért
1.500 E Ft
• Hallható Hang Alapítvány
50 E Ft
• Gyermekekért Alapítvány
70 E Ft,
• Gól Suli Alapítvány
425 E Ft
• Endrődi Szent Imre Egyházközösség Alapítvány
40 E Ft
Fejlesztési kiadások alakulása:
Befejeződött a térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat támogatásából finanszírozott, 2003. évben
elkezdődött hévízkút beruházása. Január hónapban a kivitelező felé átutalásra került az utolsó számla összege,
9824.-E Ft, melyből a TTFC támogatás 7.859.-E Ft volt. A beruházás teljes költsége 37.040 E.-Ft, melyből a
vissza nem térítendő TTFC támogatás 29.632.-E Ft. A kút vízhozama 550 liter/perc, a fúrás mélysége 1125
méter, a víz hőmérséklete 60,4 oC.
Lezárult a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése, és támogatásának elszámolása. A
3.500.-E Ft összegű tanulmányt Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 117/2005. (V. 26.)KT számú határozatával elfogadta, melynek alapján a BMTT megadta nyilatkozatát a program elfogadására. A program elfogadását
követően 2.700.-E Ft támogatást kapott önkormányzatunk Területfejlesztési Célelőirányzat keret terhére.
Befejeződött a Selyem út építésének a II. üteme, melynek összköltsége 30.094.-E Ft, a tervezett 40.000.-E Ft-tal
szemben. Az UKIG által kezelt Útfenntartási és fejlesztési Célelőirányzatból 19.577.-E Ft összegű támogatást
kaptunk, mely az össz. beruházás 65 %-át teszi ki. A beruházás a Selyem út 250 fm hosszú, 6,00 m széles, a
Rácz Lajos és a Kulich Gyula utca közötti szakaszára vonatkozott.
Megtörtént a Kner tér kialakítása. A Széchenyi program és Sapard program támogatásával megvalósuló
beruházás 38.889.-E Ft összköltségéből a 2005. évi kiadások összege 31.620.-E Ft. 2005. I. félévben 3.568.-E Ft
Széchenyi támogatást kaptunk, a Sapard elszámolás és a támogatás kiutalása is megtörtént a második félév folyamán, melynek összege 18.007,E Ft. A Kner tér településünk sajátos, kisvárosi arculatát erősíti, és a város
egyedi kulturális értékeire hívja fel az ide látogatók figyelmét.
Az Erzsébet Ligetben kialakításra került egy rendezvény tér, melynek összköltsége 2.750.-E Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál megtörtént a Peugeot gépkocsi csere 4.217.-E Ft értékben.
Városi Gondozási Központ 50 fős, bentlakást biztosító, új Idősek Otthona beruházása:
2003-ban a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett meg az önkormányzati bérlakás állomány növelésének
támogatására, melyen önkormányzatunk sikeresen pályázott.
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Ennek megfelelően megépült egy 1375,01 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, liftes épület, melyben 31 szoba
került kialakításra, ez 50 férőhelyet (egy- és kétágyas szobák) és 2 x 2 ágyas betegszobát foglal magában. A
szobákhoz egy-egy kis fürdőszoba és egy előtér, némely szobához pedig amerikai konyha is tartozik.
A beruházás ünnepélyes alapkőletételére 2004. szeptember 18-án; az ünnepélyes átadásra 2005. augusztus 19-én
került sor.
Jelen beruházás megvalósulásával a Gondozási Központ olyan hálózatot alakított ki, amely a különböző betegségben szenvedő, különböző szociális helyzetű és igényű idős emberek elhelyezését biztosítja mindösszesen 180
fő számára, ott, ahol élt és alkotott.
Az intézmény főleg Gyomaendrőd és mikrotérsége (Hunya, Csárdaszállás) idősei számára nyújt elhelyezési
lehetőséget; jelenleg nagy az érdeklődés az ingatlan iránt, sok gyomaendrődi elvándorolt lakos szeretné szülővárosában eltölteni idős éveit.
Az intézmény 2005. szeptember 1-i dátummal megkapta a végleges működési engedélyt. Szeptembertől folyamatosan történik a lakók beköltözése. A szobák általában saját bútorokkal vannak berendezve, de aki kéri, az a
lakó kap az intézményből bútorokat.
A közösségi helyiségekben a bútorokat, berendezéseket az intézmény 8,7 millió Ft összértékben intézményi
közbeszerzési eljárással szerezte be, amelyek szintén minden szempontból megfelelnek az ellátásnak.
Segédeszközöket az Idősek Otthona értékes külföldi adományként kapott.
Az építési beruházás tényleges költségeinek összege 209 084 E Ft, mely magába foglalja a tervezés, kivitelezés,
műszaki ellenőrzési költségeken túl a víz-, szennyvíz-, gázbekötés, villamos-energia csatlakoztatás beruházási
kiadásait. Mivel a közbeszerzési eljárás nem tartalmazta a mobil tárgyak beszerzését, így ezen eszközök beszerzésére külön közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor a 126/2005. (V. 26.) KT határozat alapján. A
Mirhóháti út 8. szám alatti Idősek Otthona közösségi és kiszolgáló helységei eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzése 8 700 E Ft összegben megtörtént, melynek forrása az egyszeri beköltözési hozzájárulás volt.
Az Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzatából nyújtott 136 500 E Ft vissza nem térítendő támogatással, a saját erőként beszámított 11 000 E Ft ingatlanértékkel, továbbá saját pénzbeli erő és lakossági beköltözési hozzájárulás felhasználásával az Önkormányzat növelni, fejleszteni tudta az idősotthoni férőhelyek számát, ezzel is elősegítve a település fejlődését.
A beruházás tényleges költségösszetétele:
Vállalkozónak fizetett díj (kivitelezés)
187 499 996 Ft
Lebonyolítás
2 500 000 Ft
Közbeszerzési eljárás díja
1 200 000 Ft
Tervezés
4 900 000 Ft
Közmű díjak
1 983 748 Ft
Összesen:
198 083 744 Ft
+
Telek ára (pénzforgalom nélküli tétel)
11 000 000 Ft
Összesen:
209 083 744 Ft
Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének rekonstrukciója:
2004. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének rekonstrukciójára pályázatot nyújtott be a Regionális Fejlesztési Operatív Program pályázati kiírására. A támogatást
önkormányzatunk elnyerte, a támogatási szerződés 2005. január 6.-án került aláírásra ünnepélyes keretek között.
A szerződés száma: ROP-2.3.1.-2004-07-0076/34.
A pályázaton elnyert összeg 163.965.960.- Ft, mely az összes bekerülési költség (182.184.400.- Ft) 90 %-a.
A beruházás keretében megtörtént a meglévő oktatási épület komplett felújítása. A felújítás során az épület új
tetőfedéssel történő ellátása, új lécezéssel, minden bádogos szerkezet cseréje mellett; teljes belső padló- és falburkolat csere a szükséges vakolatjavítási munkák kíséretében; homlokzati nyílászárok cseréje; a belső villanyszerelés komplett felújítása az elöregedett szerkezetek bontásával, új villámvédelmi rendszer kiépítésével; a
fűtés vezetékeinek és hőleadóinak komplett cseréje; teljes belső festés-mázolással megvalósult.
Megtörtént az új épületrész építése 4 tanteremmel, aulával és vizesblokkal; a meglévő épületen szükséges átalakítások kivitelezése; akadálymentesen használható helyiségek, új WC-csoport, főbejárat és kazánház kialakítása.
Az épület beruházáshoz kapcsolódóan megtörtént az eszközbeszerzés, melyből az iskolabútor beszerzés 15.790.e Ft, a műszaki cikkek beszerzés 12.317.-e Ft, függöny, függönytartó beszerzés 4.908.-e Ft, továbbá 11.000.- e
Ft a számítástechnikai cikkek beszerzése.
Az elbontott épületek helyén új kerítés építése, valamint a bontás után felszabaduló területen a meglévő burkolat
javítása és bővítése, sportudvar kialakításával szintén megvalósult.
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Az önkormányzat 2005. évi költségvetésében az új játszóterek kialakítására elkülönített előirányzatból a Hősök
terén és az Október 6. lakótelep zöldterületén és az Erzsébet ligetben megvalósultak az új játszóterek, ahol akácfa rönkökből készült játékokat helyeztünk el.
A lakosság hivatalos ügyeinek intézése, a mozgáskorlátozott ügyfelek ügyintézése érdekében kialakításra került
a városháza épületében a rámpaépítés, a küszöbök megszüntetése, az ajtók megnagyobbítása és az akadálymentesített mellékhelyiség létrehozása. A városháza udvarán megtörtént a járdák rendbehozatala, nincs szintkülönbség a burkolatban, a bejáratokhoz kerekes székkel is be lehet jutni. A 7.694.-e Ft összköltségű beruházáshoz „Az
önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő középületek akadálymentesítésének támogatása” című pályázat keretében 3.000.-e Ft támogatást kapott önkormányzatunk a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól.
2.087.-e Ft KÖVICE támogatással megvalósult a a 2004. évi Zöld Forrás Pályázat felhívása alapján
Gyomaendrőd város zöldterületeinek fásítása. A pályázati pénzeszköz átutalása áthúzódik a következő év elejére.
A Dél-Alföldi Fejlesztési Tanács által kötött támogatási szerződés alapján 49.948.-eFt pályázati pénzeszköz
felhasználásával megtörtént a Selyem út Fazekasi út felújítása 86.118.-e Ft összegben.
Megkezdődött a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával megvalósuló Öregszőlő területén mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út építése, melynek tervezett befejezése 2006. június hónapjában várható. A kivitelezés két ütemben valósul meg. Az I. ütemben (2005. november 30.-ig) az útalap (10 cm
vtg. kavicságy + 20 cm vtg. beton útalap) készült el, még a II. ütemben (2006. június 15.-ig) a záró aszfalt burkolat (5+6 cm vtg.) készül el. A befejezési határidő: 2006. június 15. Az út szélessége: 4 m. Az út hossza: 971
fm
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2004. október 27.-én megkötötte a „Gyomaendrőd 20 db belterületi lakóút
építésére” vonatkozó vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevő STRABAG Rt.-vel 114.483.910,-Ft + 25%
ÁFA vállalkozási összeggel. A 2004. évben elkezdett új utak befejezési határideje 2005. június 15. volt.
26 db belterületi lakóút építésének (útalap építés) megkezdése 2005. szeptember 26-i dátummal indult. A beruházás két ütemben valósul meg. Első ütemben 2005. évben az útalapok, még 2006. évben az aszfaltozási munkák készülnek el. Az utak hossza összesen 9300.- fm, szélessége: 3 és 4 m.
2005. évben felmérésre kerültek Gyomaendrőd város azon belterületi útjai, amelyek rossz műszaki állapotban
voltak, és indokolt volt teljes szélességben való felújításuk, aszfaltozásuk. Ezen utak többsége -elsősorban
lakóutak- régen, itatásos felületi bevonattal készültek, és nem kaptak aszfalt záróréteget, ezért kikátyúsodtak,
felújításuk indokolttá vált. A 17 db utca felújítása előtt a Bocskai utca felújítása is megtörtént, így összesen 18
db utca került felújításra 2005. évben. A kivitelezést a STRABAG RT. végezte. A kivitelezési munkák lebonyolítását a GYOMASZOLG Kft. végezte
BMTT támogatás felhasználásával megkezdődött a Kner Imre Gimnázium kollégium épületének felújítása,
2005. évben a 4.406.-e Ft beruházáshoz 5.000.-e Ft támogatást hívtunk le a 8.000.-E Ft összegű támogatásból.
A Liget Fürdő buszforduló-parkoló beruházás pályázat hiánya miatt elmaradt, továbbá a Közösségi Ház homlokzat felújítása sem valósult meg.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:
A felhalmozási célú pénzeszköz átadás az első lakáshoz jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a
Danzugi út befizetésének átadását, 1 fő fiatal részére otthonteremtési támogatás nyújtását, egyháznak történő
pénzeszközátadást, továbbá az ultrahang vizsgálati gépre történő fejlesztési célú pénzeszközátadást foglalja
magába.
A közmű beruházások 15%-os visszatérítése a leigényelt támogatáshoz viszonyítva azonnal kifizetésre kerül.
Az eltérés az előirányzat és teljesítés között abból adódik, hogy az ügyfél nem mindig jön be a kiértesített időpontban felvenni az összeget.
Megállapodás alapján 4.000.-E Ft-ot adtunk át az Ultrahang Egyesületnek ultrahang vizsgálati gép beszerzésére.
A Csárdaszállási Önkormányzat részére átadásra került 1.798.-E Ft összegben a Danzugi út lakossági érdekeltségi hozzájárulásának összege, mivel a beruházást Csárdaszállás Község Önkormányzatának gesztorságával
kívánják megvalósítani.
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Az önkormányzati tartalékban képzett cél-tartalékkeret terhére beköltözési hozzájárulás visszafizetésére 4 esetben került sor 1.949.-E Ft összegben, a Városi Gondozási Központ emelt színtű részlegében a gondozottak beköltözés után 1 éven belüli halálesete miatt.
A Római Katolikus Templom csapadékvíz elvezetés felújításához 250.-E Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújtottunk.
Utcai térburkolat elkészítéséhez 500.-eFt hozzájárulást adtunk át a Kner Nyomda részére.
Üzemeltetési szerződés alapján 31.762.-e Ft összeget utaltunk át a társönkormányzatok részére a kommunális
hulladéklerakó üzemeltetetésével kapcsolatosan.
A gesztor Békés Megyei Önkormányzat részére belterületi vízrendezés beruházással kapcsolatosan 1.607.-e Ft,
konzorciumi szerződés alapján ivóvíz minőség javító programra 1.164.-e Ft került átutalásra Szeged önkormányzat részére.
Az ifjú házasok kedvezményes lakáshiteléhez kapcsolódó végleges jellegű pénzeszközátadás összege 3.575.-e Ft
volt 2005. évben.
Felhalmozás egyéb kiadásai:
Itt kerül tervezésre az első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsöne, melynek teljesítésére a második félév során
került sor, 7.150.-e Ft összegben.
Az államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök közé tartozik az olyan közközköltséges temetéssel kapcsolatos
kiadás, melyet az elhunyt személy hozzátartozója (anyagi és szociális helyzete miatt a temetési költségeket vállalni nem tudja, és kérte a köztemetés engedélyezését) egy összegben, vagy részletekben fizet vissza az önkormányzat részére. 2005. évben a közköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás 1.962.-E Ft, a közköltséges temetés
visszafizetéséből származó bevétel 2.115.-E Ft.
A tartalékok között került beépítésre a kormány által kötelezően képzendő céltartalék 14.996 E Ft összege,
mivel a települési önkormányzatoknak kötelezően céltartalékot kellett képezniük a lakhelyen maradó személyi
jövedelemadó 17,25 %-ának összegével. A céltartalék összegét a kormány az évvégével sem tette szabaddá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2005. évi vagyon mérlege:
A tulajdon védelem biztosítása végett az eszközökről, és azok állományában bekövetkezett változásokról,
2005. év december 31. forduló nappal tényleges leltár felvétel készült a Polgármesteri Hivatalnál, és a
részben önálló intézményeiben.
A vagyon szerkezetét vizsgálva a legnagyobb részt a forgalomképtelen vagyon teszi ki, emellett meghatározó a
folyamatban lévő beruházások összege. A beruházások között szerepel a 2005. évi útberuházások értéke, mely a
forgalomba helyezés engedélyének megszerzésekor kerül átvezetésre, továbbá az Ifjúsági tábor beruházás öszszege. Év végéig folyamatosan aktiválásra kerültek a befejezett és üzembe helyezett nagyberuházások összegei,
nevezetesen a Gondozási Központ új épületének megépítése, illetve a Kommunális Hulladéklerakó beruházása,
valamint a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének rekonstrukciója. Az ingatlanok állományában minimális mozgás volt.
1999-2004. év között 9 település összefogásával kommunális szilárd hulladéklerakó építésére került sor,
Gyomaendrőd Önkormányzat gesztorságával. A tulajdonostársak Gyomaendrőd Önkormányzatát jelölték meg a
közös képviselőnek. A társönkormányzatok fejlesztési célú pénzeszközátadásként utalták át a gesztornak az
önerő összegét. A beruházás számláinak kiegyenlítése Gyomaendrőd önkormányzatánál történt, így a beruházás
értéke Gyomaendrőd önkormányzatának könyveiben jelenik meg. A beruházás kezdetekor a gesztori megállapodásban rögzítésre került, hogy a hulladékkezelő mű tulajdonjoga és költségei a 9 település között lakosságszám arányosan %-os mértékben hogyan oszlanak meg, amely a következő:
Település

Lakosság

Vagyon

Vagyon

neve

szám (fő)

aránya (%)

nyilvántartás
(Ft-ban)

Gyomaendrőd

16045

33,83

230 862 831

Csárdaszállás

569

1,20

8 187 033

Hunya

829

1,75

11 928 033

Kardos

865

1,82

12 446 017

Kétsoprony

1553

3,27

22 345 277

Kondoros

6249

13,17

89 913 483

Örménykút

588

1,24

8 460 414
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Csabacsűd

2196

4,63

31 597 057

Szarvas

18540

39,09

266 762 038

Összesen

47434

100,00

682 502 184

A beruházás elkészült, a próbaüzem lezárását követően a tulajdonostársak Gyomaendrőd Város gesztorsága
meghatározásával szerződést kötöttek a Remondis Kft-vel a hulladéklerakó üzemeltetetésére.
A részesedések állománynövekedésének oka, hogy a Békés Megyei Bíróság a B.M.Vízművek Rt. jegyzett tőkéjét módosította. A tőkeemelés során Gyomaendrőd Város Önkormányzat törzsrészvényeinek névértéke nőtt a
2004. évi kiszámlázott bérleti díjak nettó összegével.
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva
Befektetés megne- Befektetés összege Társaság megne- 2005. évi jegyzett Számviteli módosívezése
( Ft )
vezése
tőke változása
tás
Békés Mérnök Kft.
100.000 Békés Mérnök Kft. Változatlan
Nem
üzletrész
Fürdő üzletrész
3.000.000 Gyomanedrődi
2004. évben alakult Nem
Liget Fürdő Kft.
Gyomaszolg üzlet69.630.000 Gyomaszolg Ipari
Változatlan
Nem
rész
Park Kft.
Magyar Cukor
67.000 Magyar Cukor Rt.
Változatlan
Nem
részvény
OTP törzsrészvény
2.000 OTP Rt.
Nincs adat
Nem
Vízművek részese82.922.000 Vízművek Rt.
Növekedett
Nem
dés
Thermál –Invest
204.930 Thermál-Invest Rt.
Változatan
Nem
A tartósan adott kölcsönállomány növekedésének oka, hogy a 2005. évben megszűnt Hármas Körös Csatornamű Beruházó Társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulások esedékes törlesztő részleteinek összege
bekerült az önkormányzat kölcsönállományába.
A követelések összesen csökkenése 15.849 E Ft, mely három részből tevődik össze. Egyrészt a vevő követelés
összege csökkent 5.350 E Ft-tal, másrészt az egyéb összes követelés 47.316 E Ft-al növekedett. Az egyéb követelések tartalmazzák a kölcsönállomány következő évben esedékes törlesztő részletének összegét, mely jelen
esetben az előző évhez viszonyítva a megszűnt csatornamű társulat 2006. évben esedékes érdekeltségi hozzájárulásainak összegét is magába foglalja. A helyi adók csökkenése a nyitóhoz képest 56.961 E Ft, ennek oka, hogy
2005. évben értékvesztés elszámolására került sor 63.204.-E Ft összegben, melyet a 249./2000. (XII.24.)
Korm.rendelet 15. § szabályoz. A rövid lejáratú kölcsönök állománya 854 E Ft-tal csökkent, ez az összeg tartalmazza a Liget-Fürdő Kft.-nek és a két KHT formájában működő óvodának nyújtott rövid lejáratú kölcsön állományt, továbbá a közköltséges temetés és a visszafizetendő jövedelempótló támogatás összegét.
Az idegen pénzeszközök 12.369 E Ft-os összege a Városi Gondozási Központ gondozottainak megtakarításait
foglalja magába, melyet az intézmény elkülönített bankszámlán tart nyilván.
A mérleg forrás oldalán a szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek állománya kismértékben, 5.464 E Ft-tal
növekedett az előző évi állományhoz viszonyítva.
A mérlegben kimutatásra került a hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházási és fejlesztési hitelek állományánál 223.500 E Ft összegben a megszűnt csatornamű társulat által felvett hitelállomány összege.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a helyi adótúlfizetések állományát, a december havi ÁFA fizetési
kötelezettség összegét foglalja magába. A kötelezettség összege közel azonos az előző évivel.
Pénzmaradvány kimutatás:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, Kollégium 2005. évi pénzmaradványa 3.120 e Ft, melyből
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 2.775 e Ft
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- Szabad pénzmaradvány 345 e Ft
Kis Bálint Általános Iskola 2005. évi pénzmaradványa 893 E Ft ebből kiutalatlan támogatás 659 E Ft.
Feladattal terhelt 893 E Ft.
Az iskolának szabad pénzmaradványa nincsen.
Kner Imre Gimnázium, Kollégium 2005 évi pénzmaradvány összege 6.297 E. Ft, mely feladattal terhelt. Az
intézménynek szabad pénzmaradványa nincsen.
Városi Egészségügyi Intézmény 2005. évi pénzmaradvány összege 25.817 E Ft, mely teljes egészében Egészségbiztosítási alapból befolyt pénzeszközök maradványa.
Városi Gondozási Központ 2005. évi pénzmaradványa 2.067 E Ft. Továbbá az előző évekről áthozott pénzmaradvány 2.410 E Ft, mely a PHARE pályázat kapcsán keletkezett. 2005. évi pénzmaradványa szabad pénzeszköz, melyből 692.-E Ft PHARE pályázati szerződést követően válik kötött felhasználásúvá.
Polgármesteri Hivatal 2005. évi pénzmaradványa 439.706 E Ft amely összeg tartalmazza az intézmények kiutalatlan támogatását – 5.267 E Ft, valamint a normatív támogatás elszámolásából adódó + 4.061 E Ft utólagos
elszámolású normatív támogatást. Az előző évekről megmaradt pénzmaradvány növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét 28.272 E Ft-tal. 2005. évi költségvetésben a bevételek között 453.404 E Ft feladattal terhelt
pénzmaradvány már figyelembe lett véve. Szabad pénzmaradvány 14.574 E Ft.

Név

Kiadás
összesen

Bevétel
műk.saját

Előző évi
pénzm műk..
bev

Normatív
állami tám.

Kis Bálint
Ált.I.
Rózsahegyi K.K I.
Kner Imre
Gimn. K.
Városi
Zene és
Művészeti
Iskola
Városi
Gondozási
Központ
Városi
Eü.Int.

270580

19286

72

173610

192968

77612

261086

30103

2390

175256

207749

53337

169754

17404

3692

133498

154594

15160

55065

1371

0

44407

45778

9287

324868

106374

14363

187366

308100

16768

144199

148477

1279

0

149756

5557
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Bevétel
összesen

Önkorm
kieg.tám.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek beszámolói:

Kis Bálint Általános Iskola
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
: 06-66/386-006; Fax: 06-66/386-016

E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu
Kiegészítő melléklet a 2005. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz
I. A feladat általános értékelése
a, Tanulói létszám alakulása
A 2005. évi tényleges létszámadatok csökkenést mutatnak a 2004. évi adatokhoz képest ami a városi színtű gyermeklétszám változás következménye A becsült adatokhoz viszonyítva minimális eltérést mutatnak
a 2005. évi adatok, a sajátos nevelési igényű tanulók létszáma állandósul.
Megnevezés

2004. évi tény
létszámadat

Alapfokú isk. oktatásban
részesülő 1-4. évf.

289 fő

Alapfokú isk. oktatásban
Részesülő 5-8. évf.

369 fő

Összesen:

Tervezett
2005. évben

267 fő

38 fő

Bejáró tanulók

2 fő

267 fő

337 fő

658 fő

Sajátos nevelési
igényű gyermek

2005. évi tény Eltérés
létszámadat

335 fő

604 fő
38 fő
- fő

602 fő

-2 fő
- 2 fő

38 fő
- fő

b, Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Iskolai oktatás

2005.01.01.

2005.12.31.

összesen

84 fő

79 fő

Pedagógus
Technikai

60 fő
24 fő

55 fő
24 fő
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Létszámcsökkentés:
A 4/2005.(II.25) KT rendelet alapján a létszámcsökkenést hajtottunk végre, a munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szűnt meg, munkavégzés alóli felmentésük a tanítási időszak végével kezdődött.
Oktatás, nevelés szakfeladaton 5 fő pedagógus álláshely megszűnt:
- 1 fő jogviszonya megszűnt 2005.07.31-i hatállyal
- 2 fő jogviszonya megszűnt 2005.09.15-i hatállyal
- 1 fő jogviszonya megszűnt 2005.11.01-i hatállyal
- 1 fő jogviszonya megszűnt 2005.11.18-i hatállyal
Intézményi vagyon működtetése szakfeladaton 1 fő technikai álláshely szűnt meg:
- 1 fő jogviszonya megszűnt 2005.07.15-i hatállyal
2005. augusztus 1-től 1 fő technikai álláshelyen rendszergazda álláshely betöltésre került.
A Kis Bálint Általános Iskola pedagógus álláshelye ezzel 60-ról 55-re csökkent, a technikai álláshelyek
száma változatlanul 24.
c, Napközis foglalkozáson résztvevő tanulók létszáma 52574 napközis nap figyelembe vételével 284 fő volt
12 napközis csoportban. Az előző költségvetési évben 331 fő volt.
d, 2004/2005. tanévtől a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása
céljából képesség-kibontakoztató felkészítést szervezünk, mely az oktatási miniszter által kiadott program szerint történik. A foglalkozások célja a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása
és a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása. A tanulók létszáma: 32 fő
e, I.,II.,V.,VI. évfolyamokon integrációs felkészítésen vesznek részt az érintett tanulók, melynek keretei
között a gyerekek esélyegyenlőségének megteremtése, hátrányos helyzetük kompenzálása folyik, a programban 16 fő vett részt.
f, Szervezett intézményi étkeztetést 357 tanuló vette igénybe, melyből 50 %-os térítési díjkedvezményre
179 fő volt jogosult. Élelmezési napok száma: 66036 nap volt.
g, Ingyenes tankönyv-ellátásban 338 fő tanuló részesült, az összes tanulólétszám 56 %-a.
II. Bevételek alakulása:
Alaptevékenység bevételei:
A módosított éves előirányzat 17.285 eFt, ennek teljesítése 17.207 eFt, az éves előirányzat 99,5 %-a.
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenérték teljesítésének módosítása azzal magyarázható,
hogy a Jókai úti Óvoda 2005. március 1-től a napközi konyha szolgáltatásait nem veszi igénybe, viszont az
elemi költségvetésben ez a szolgáltatás még szerepelt.
Az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készletérték pénzügyi teljesítése a tankönyv bevételek
elmaradása miatt csökkent, ezt előirányzat módosítási kérelmünkben terjesztettük be.
Az étkezők száma elmaradt az eredeti költségvetésben szereplő számadatoktól, mely bevételkiesést eredményezett.
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz:
-Iskolai egészségfejlesztési drogmeglőzési projekt :558 eFt
Átvétel elkülönített pénzalapból:
-Közoktatási közalapítványtól – könyvtárállomány gyarapítására
240 eFt
-Wesselényi Miklós Sport Közalapítványból vissza nem
térítendő
támogatás 300 eFt
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-Közoktatási közalapítványtól – ünnepségek műsorterve, forgatókönyvek összeállítására: 198 eFt
-TEMPUS Alapítvány – útravaló ösztöndíjprogram: 600 eFt.
Intézményünk 2005. évben összesen 11 db új pályázatot nyújtott be, különböző alapítványok és egyéb
szervek pályázati kiírását figyelve.
A benyújtott pályázatból valamennyi nyert, melyet az elbírálást követően folyósítanak. Sajnos az elnyert
összeg jóval alacsonyabb a tervezettnél, ennek oka valószínűleg a pályázathoz kapcsolódó alacsony kormányzati keret, ill.a kiírási feltételek a mi intézményünkre csak kis %-ban adoptálható.
A Munkaügyi Központon keresztül megigényelt „Járulékok átvállalása” támogatásból 96 eFt került folyósításra.

III. Kiadások alakulása
Személyi jellegű juttatások:
Eredeti előirányzat:
160.694 eFt
Módosított előirányzat: 166.809 eFt
Teljesítés
166.229 eFt

99,7 %

A július havi személyi jellegű kiadásokban realizálódott a létszámcsökkentésnél említett dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos illetmény kifizetések és azok járulékai.
Munkaadókat terhelő kiadások:
Előirányzat:
53.841 eFt
Módosított előirányzat: 54.816 eFt
Teljesítés:
54.812 eFt
100 %
A 2004. évi személyi jellegű juttatásokhoz és járulékokhoz képest a növekedést a 2005. januárban és szeptemberben végrehajtott közalkalmazotti béremelés ill. a bérosztályok közötti soros lépés eredményezi.
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Előirányzat:
50.734 eFt
Módosított előirányzat: 49.510 eFt
Teljesítés
49.539 eFt
100 %
A dologi kiadások előirányzatának módosítására az étkezők létszámának( óvodai szolgáltatás megszűnése, tanulói létszám ) csökkenése miatt volt szükség, ill. a tankönyvek beszerzési ára elmaradt a tervezettől.
2004. évhez viszonyítva 5.385 eFt-tal elmaradnak a teljesített dologi és egyéb folyó kiadások.
IV. Felújítási és felhalmozási kiadások
Előirányzat:
8.000 eFt
Módosított előirányzat: 7.913 eFt
Teljesítés
7.593 eFt

96 %

Az eredeti terveknek megfelelően megvalósult a napközi konyha külső-belső festése, akadálymentesítése.
A Jókai úti iskolaépületben kicserélték a külső nyílászárókat. A Fő úti épület teljes festése-mázolása, a
bejárat akadálymentesítése, kapucsengő felszerelése megtörtént. A villámvédelemhez kapcsolódó munkálatok a tavaszi szezonban folytatódnak. Sor kertült egy nagyobb teljesítményű fűnyíró vásárlására, új
számítógépek beszerzésére.
Az ingatlanok felújítási kiadása közül 190 eFt a Fő úti épületre teljesítve, mely összeg a 2004.évi pénzmaradványból származik.
V. Tárgyévi pénzmaradvány:
2005. évi feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 234 eFt.
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91 eFt Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely szakmai és informatikai eszközökre használható fel.(kötött felhasználású normatíva)
A fennmaradó összegből 143 eFt a Jókai úti iskolaegység villámvédelmére használható fel.
Gyomaendrőd, 2006. március 3.
Fülöp Istvánné s.k.
igazgató

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
5502 GYOMAENDRŐD
Népliget u. 2.

Tel.: 66-386 596
E-mail: endrodiiskola@bekesnet.hu

2005. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Általános értékelés
A 2005. évi költségvetés tervezésénél az iskolai oktatásnál – figyelembe véve a sajátos nevelési igényű tanulókat
is – 387 fő, kollégiumi nevelési feladatok ellátásánál 31 fő várható tanuló létszámmal számoltunk. A napközis
foglalkozásoknál 184 fő, az étkezést igénybe vevőknél átlagosan 270 fős létszámmal terveztünk. A tervezésnél
még nem volt ismert, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás alapítása
kapcsán 2005. augusztus 1-től a csárdaszállási és a hunyai iskolák is intézményünkhöz, mint általános jogutódhoz fognak tartozni.
A beszámolóban az eredeti tervezett ellátotti létszámadatok eltérése egyrészt ezen intézményi társulásból adódik,
de a gyomaendrődi létszámadatok is a vártnál kedvezőbben alakultak; 15 fővel lett több az éves ellátotti létszám
az iskolai oktatásnál, a kollégiumi ellátottak száma is eggyel több lett a tervezettnél. A napközis foglalkozások
átlaglétszáma 232 fő, az intézményi étkeztetést 313-an vették igénybe.

A Hunyai és Csárdaszállási Telephelyeken ellátott gyermekek létszáma:
2005. évi átlag

2005. október 01.

Óvodai nevelés

Megnevezés

10

31

Iskolai oktatás (gyógyped. ellátás is)

27

81

Művészetoktatás

15

44

Napközi otthoni foglalkozás

18

Étkeztetés

14

23

Tanulócsoportok száma 2005. október 1.
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás (gyógyped. ellátás is)

Hunya

1

Csárdaszállás

1

Gyomaendrőd

19

Hunya

5

Csárdaszállás

4

Művészeti oktatás

Hunya

4

Napközi otthoni foglalkozás

Gyomaendrőd

Kollégiumi ellátás

12

Hunya

1

Csárdaszállás

1

Gyomaendrőd

2

A gyomaendrődi tanuló csoportoknál az iskolai oktatásnál és a gyógypedagógiai ellátásnál csökkenés, a napközi
otthoni foglalkozásnál növekedés mutatkozott.
Foglalkoztatotti létszám:
A foglalkoztatotti létszám az előző évhez képest csak a társulás létrehozása kapcsán ellátandó többletfeladatok
miatt változott +0,5 fővel, valamint a telephelyi létszámadatokkal, mely év végére a következő:
• Gyomaendrőd 76 fő, melyből 1 fő napi 4 órás
•

Hunya 10 fő

•

Csárdaszállás 7 fő

Bevételek alakulása:
Az intézmény működési bevétele összesen 17 015 E forint, melyből a Hunyai és Csárdaszállási Telephelyeké
9017 E forint.
A működési bevételeknél az előirányzathoz képest kedvezőbben alakult az étkeztetés bevétele, valamint PHARE
támogatás kapcsán a kamatbevételek.
A telephelyek működési kiadásainak állami normatívával nem fedezett részére a két önkormányzattól átvett
pénzeszköz összesen 6 638 E forint, felhalmozási célú átvétel a Csárdaszállási Önkormányzattól 52 E forint,
melyből az iskola számítógépet vásárolt.
Közhasznú foglalkoztatás kapcsán kapott támogatás összege 99 E forint.
A Magyar Irodalom Napja rendezvény szervezéséhez, valamint hét pályázat előző évi elszámolásából, illetve
tárgyévben folyósított előlegből összesen 4 203 E forint működési és 12 703 E forint felhalmozási célra átvett
pénzeszközhöz jutottunk.

A működésre átvett pénzeszköz felhasználásának fontosabb területei:
•

Személyi kiadások

650 E forint

•

Munkáltatót terhelő járulékok

171 E forint
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•

Kisértékű eszközbeszerzések, dologi kiadások

3 382 E forint

A felhalmozási célra átvett pénzt a régi épületrész felújítására, valamint ügyvitel-technikai, számítástechnikai
eszközök beszerzésére fordítottuk.
Működési kiadások alakulása (E forint):
Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

Összesen

Gyomaendrőd

139 750

46 190

48 879

234 819

Hunya

8 374

2 797

2 244

13 415

Csárdaszállás

6 256

2 026

1 288

9 570

Az eredeti előirányzatban nem jelennek meg a kötött felhasználású támogatások, melynek összege intézményünknél összesen 1 910 E forint, melyből 765 E forint személyi juttatásokra, 1 108 E forint dologi kiadásokra,
37 E forint felhalmozási kiadásra lett fordítva.
Az év folyamán összesen 39 205 E forint fejlesztés, felújítás valósult meg az alábbiak szerint:
•

Népliget út 2. sz. alatt lévő régi épületrész felújítása 22 719 E forint

•

Népliget út 2. sz. alatt lévő épület szociális helyiségeinek felújítása, kopolit üvegek cseréje 3 642 E forint

•

Konyhai üstök felújítása 700 E forint

•

Népliget út 2. sz.: parkoló kialakítása 2 242 E forint

•

Népliget út 2. sz. alatt lévő régi épületrész felújítása kapcsán riasztó bővítése 145 E forint

•

Számítógépes hálózat kiépítés, számítástechnikai eszközök beszerzése 9 668 E forint

•

Csárdaszállási iskola részére számítógép beszerzése 89 E forint,

melynek forrásai: előző évi pénzmaradvány, önkormányzati támogatás, a tárgyévben befolyt pályázati pénzeszköz, valamint az önkormányzattól átvett felhalmozási célú pénzeszköz.
A 2005. Évi pénzmaradványunk 3 120 E forint, melyből kötelezettséggel terhelt 2 775 E forint, szabad pénzmaradvány 345 E forint.
Gyomaendrőd, 2006 március 13.

Farkas Zoltánné s.k.
igazgató
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Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
Szöveges értékelés a 2005 évi költségvetési
beszámolóhoz
1.Feladatellátás általános értékelése:
A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszáma a 2004/2005 –ös tanév
statisztikai adatához képest 7 fővel növekedett , miközben a szakközépiskolai nevelésben, oktatásban résztvevők száma a javítóvizsgákat követően 10 fővel csökkent. A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei javultak ugyan, de a tanulók egy része inkább a bejárást választja, így az elhelyezettek létszáma az előző év statisztikai adatához képest 12 fővel csökkent. A kollégium esetében a fiúk létszáma csökkent.
Az intézményi közétkeztetés jelentősen, átlagosan 13 fővel, 2268 élelmezés nappal növekedett az ellátást igénybevevők száma, míg a kollégium esetében a létszámcsökkenésből adódóan 16 fővel, 2992 élelmezés nappal
csökkent az ellátás.
2. Foglalkoztatottak ellátása:
A tanulói létszám változás nem eredményezett lészámváltozást, mivel csoportszámot nem érintett. 47 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot, 45 fő főállású foglalkoztatottal, és 9 fő óraadóval, akiknek átszámított
órájuk 2,35 fő álláshelyet érint.
17 fő technikai létszám nem változott az elmút évhez képest, míg a főállású pedagógus létszám 1 fővel csökkent, de ezzel párhuzamosan növekedett az óraadók száma.
3. Bevétel alakulása:
2005 évben az étkezők létszámkiesése bevételi kieséssel is járt, az intézményi ellátási díj bevétele 94,62 %-ra
teljesült. A felnőttétkezés az alkalmazottak elszámolt térítése jelentős nyagságú, mivel a természetbeni juttatásként a saját konyhánkban melegétkezést igénybevevők száma jelentős.
Az állami feladatok ellátása során értékesített tankönyvek teljesítése elmaradt a tervezett adattól , aminek oka ,
hogy a diákok egy része kölcsönkéri a végzettektől a tankönyvet.
A nyári szálláshely bérbeadásból származó bevételi kiesés oka a kollégium főépületének felújítása. Csak a
kisebb kapacitással rendelkező kollégiumrészt lehetett bérbeadásra felhasználni, így 211 e/FT a kiesés, melyhez
Áfa bevételi kiesés is párosult.
340 E/Ft kamatbevétel realizálódott a szakképzési hozzájárulás számlán lévő pénzeszköz után.
A felügyeleti szervtől kapott támogatás 155453 e/ft, ebből fejlesztési célú támogatás módosított előirányzata
6405 e/FT, ebből kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére fordított összeg 519 e/ft.
Működési költségvetési támogatás teljesítése: 149 567 e/Ft.
2005 évben a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán a kollégium felújítására 2005 évre 3000 e/ft,
2006 évre 5000 e/Ft támogatást nyertünk, 31,91% saját erő biztosításával.
Ft
Megnevezés
2005
2006
összesen
Saját forrás
1406250,2343750,3750000,HÖF támogatás
3000000,5000000,8000000,A fejlesztés pénzügyi
4406250,7343750,11750000,forrása összesen
Támogatási arány
68,9%
68,9%
68,9%
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A beruházást a Gyomaszolg Kft végezte.
Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyeztű tanulók továbbtanulásának támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, a 2005/2006 tanév 2005 évben realizált összege 408. E/Ft.
OKTV lebonyolitásáért 12 E/ft-ot utalt át az OKÉV, pótlólagos érettségit tevők támogatása 14 E/Ft.
Szakképzési támogatás címén 2415 e/Ft összegű támogatást kaptunk, melynek egy részét a kollégium berendezésére fordítottunk.
4.Kiadások alakulása:
A személyi juttatások kiadása a feszített gazdálkodás jegyében 99,44 %-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi
állománynak köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeket.
A dologi kiadások teljesítése 36927 e/Ft, módosított előirányzata 37030 e/Ft,azaz 99,84%.
A könyv beszerzésnél megtakarítás jelentkezik, ami az ingyenesen adott könyvek kialakított rendszerével magyarázható. Az ingyentankönyvet iskolánkban a könyvtárbók kapják meg a diákok, amit vissza kell adni, ha
már nem használja, vagy nem érettségizik belőle. Igy jelentős tankönyvállomány halmozódott fel, amit a következő tanévekben a bejövő uj tanulóknak ki lehet adni, nem kell minden évben minden könyvet ismételten megvásárolni. (A nyilvántartás miatt kissé munkaigényes, de igazán gazdaságos megoldás.)
A gáz és villamosenergia áremelése következtében a kettő együttes teljesítése 6,767 e/Ft, az előző évi 5586 e/Ft
teljesítéssel szemben, 1181 e/ft többletkiadást eredményezett.
A víz és csatornadíj kiadásainál 316 e/ft megtakarítás jelentkezett, ebbe belejátszott az, higy kollégium felújítása miatt nem tudtunk csoportokat fogadni.
2880 e/Ft kisértékű tárgyi eszközök között beszereztünk 6 db modern tantermi táblát, 165 e/Ft értékben, takarítógépet 40 e/ft értékben, valamint berendeztük az újonnan kialakított kollégiumi szobákat. Heverőket, asztalokat, székeket, szekrényeket vásároltunk, 2041 e/Ft értékben. Térképeket vettünk 366 e/Ft értékben, valamint 4
db Cd magnót, 122 e/Ft értékben.
A konyhai eszközöket vettünk 105 e/ft-ért, valamint 5 db számológépet tartozékokkal 41 e/Ft-ért.
A végleges pénzeszközátadások között a középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása címen tankönyvtámogatást és a Tempus Közalapitványtól nyert Útravaló ösztöndíjat, valamint a nyelvvizsga visszatérítést
fizettük ki. Tankönyvtámogatásként 741 e/Ft-ot osztottunk szét kiadással arányos megbontásban, ösztöndíjként
216e/Ft-ot fizettünk ki. Nyelvvizsga térítésként 133 E/Ft-ot fizettünk ki a tanulóknak.
A mentorok részére egyéb pénzbeli juttatásként az Ösztöndíjprogram keretében 192 e/Ft került kifizetésre.
5.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 6297 e/Ft, ebből a szakképzési hozzájárulás számla egyenlege:
6133 e/Ft, a bankszámla és pénztár egyenlege:64 e/ft.
A pénzmaradvány összegéből a szakképzési hozzájárulás számla 6133 e/FT feladattal terhelt, oktatási eszközök
fejlesztésére lesz felhasználva 2006 évben.
2005 novemberben megrendeltünk 3 db mikroszkópot és metszetkészletet 164 e/Ft értékben . ( az eszköz januárban megérkezett.) így feladattal terhelt.
6. Felújítások, beruházások alakulása:
Az ingatlanok felújítása között a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán sikeresen szereplő kollégium felújítás található, melynek 2005 évre eső kiadása 3525 e/Ft + 881 e/Ft áfa.
A tejesítés pénzügyi megvalósításának megbontása:
e/ft
BMTT támogatás
Önkormányzati támogatás
Intézményi saját erő
3.000
1125
281
A gépek, berendezések, felszerelések között 776 e/Ft + áfa összegben az alábbi eszközök találhatók:
Tv.videó szekrény
41 e/Ft
2 db számítógép 187 e/Ft
Konyhai gépek 332 e/Ft
Mérleg
76 e/FT
Csöpögtető kocsi 140 e/FT
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Áfa

194 e/Ft

Gyomaendrőd. 2006-03-08

Csorbáné Balogh Éva
Gazd.igh

Városi Gondozási Központ
Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 1-5.sz
5500

2005. évi

Szöveges beszámoló
I. INTÉZMÉNYI FALADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉLELÉSE
I.1. Feladatnövekedés :
I.1.1.
2005. március 01-től Közösségi ellátás szolgáltatás nyújtás indult be az intézményben. A feladatot állami normatív támogatásból kell ellátni, a szolgáltatást igénybevevőket a szolgáltatásnyújtásért megfizetetni nem lehet, így
ebből a feladatnövekedésből saját bevétele nem jelentkezett az intézménynek.
I.1.2.
Alapszolgáltatási Központ megnevezésbe sorolta a költségvetési törvény, ahol a szociális feladat ellátási formákat Gondozási Központ keretein belül végzi az intézmény és ehhez normatív támogatási formát is rendelet 2005
évtől. Saját bevétele az intézménynek ennél a faladatformánál sem jelentkezett.
I.1.3.
2005 évben a Város endrődi településrészén az idősek klubja ellátás nem teljes lefedettsége miatt új 25 fős idősek klubja beindítása volt szükséges, melynek működési engedélyét március 25-i dátummal kapta meg az intézmény.
Az új feladat az Endrődi út 1. sz. alatti ingatlanban kerül ellátásra.
Az ingatlanban már működött idáig a fogyatékos személyeket ellátó idősek klubja, így a rezsi költség nem olyan
nagy mértékben nőt meg, mintha egy új objektumba láttuk volna el a feladatot.
I.1.4.
A nappali ellátás keretein belül az étkezési szolgáltatás igénye csökkent az eredeti költségvetésben betervezetthez képest, de a klub szolgáltatás formába tartozó szolgáltatásnyújtás széles köréből adódóan a klub tagok száma nem csökkent.
A klub szolgáltatást igénybevevők közül jelentős számban került át az idősek otthona szolgáltatást igénybevevők körébe.
I.1.5.
Szociális étkezést nyújtó szolgáltatást igénybevevők köre nagy mértékben nőtt. Évközi normatív támogatási
lehetőségnél az intézmény 20 fő igényléssel élt, így az eredeti költségvetésben tervezett 110 főből 130 fő várható, a szolgáltatást igénybevevő évvégére 138 fő átlag ellátottban realizálódott.
2005 évtől ez az ellátási forma is állami normatív támogatással járó ellátási forma lett.
I.1.6.
Házi segítségnyújtás szolgáltatási formát a város egész területén végzi az intézmény. 8 körzetre van felosztva a
városi lefedettség. Ezen ellátási formához is 2005 évtől állami normatív támogatás kapcsolódik.
Az ellátást igénybevevők alakulása mindig változó. Az idősek otthona szolgáltatásnyújtásba átkerülnek innen is
a szolgáltatás nyújtást igénybevevők köréből.
I.1.7.
Az intézmény Támogató szolgálat működtetése már 2004 évben is működött, az ellátást igénybevevők köre
2005-ben nőtt, mely a saját bevétel növekedésében mutatkozik.
I.1.8.
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2005 év szeptember 01-től 50 fős idősek otthona telephellyel nőt az intézmény ellátási formája. Az ingatlan
beruházását a Polgármesteri Hivatal végezte, majd működtetésére kapta meg az intézmény.
A szociális otthoni szolgáltatásnál 50 fős ellátási lehetőségből 2005 évben a szeptember 01-december 31. időintervallumban átlag 10 fő ellátása realizálódott. 2005 december 31-vel 47 fő ellátott vette igénybe az új otthont.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény az eredeti költségvetésben szereplő ellátási formákat 114 fő munkavállalóval tervezte ellátni.
Az évközi új feladatok ellátásánál csak az új 50fős idősek otthonának a beindításához és működtetéséhez rendelt
létszámnövekedést történt 28 fővel.
Az intézmény munkavállalói létszáma így 142 fővel realizálódott.
Az intézmény a foglalkoztatotti létszámból 10 főt Phare pályázatból elnyert pénzösszeg támogatásával foglalkoztatott 2005-ben.
III. BEVÉTELI FORRÁSOK ALAKULÁSA
III.1. Működési bevételek vizsgálata
Intézmény ellátási díjak a feladatnövekedés ellátásából adódóan növekedtek. Az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke a feladatnövekedésnél vázolt kimagasló szociális étkeztetés szolgáltatásnyújtási igény
ellátásából adódóan növekedett 11.805 e Ft-al az eredeti előirányzathoz képest.
Bérleti díjbevétel az év eleji megtervezetthez képest nem változott.
Egyéb bevételei előirányzata és teljesítése az intézménynek 18.475 e Ft-al csökkent. A csökkenés oka, hogy az
év eleji új feladatokhoz kapcsolódó normatív támogatást, amíg nem tudtuk pótigényként benyújtani, addig a
saját bevételeink között itt került megtervezésre. A normatív támogatás pótigény benyújtását követően az intézmény felügyeleti szervtől kapott támogatásba került átcsoportosításra a rendeletmódosítások alkalmával.
Az egyéb bevételeknél került megtervezésre az év eleji közhasznú foglalkoztatásból eredő bevétel, mivel akkor
még ez nem volt látható 100 %-os mértékben. A féléves beszámoló készítését megelőző rendeletmódosításkor az
átcsoportosítás itt is megtörtént.
A szolgáltatások bevételei közül az étkeztetés általános forgalmi adó köteles, így áfa bevétele ebből adódik az
intézménynek.
Államháztartáson kívüli kamatbevétel oka, hogy a pályázat keretein belül foglalkoztatottakkal járó kiadás fedezetét, a pályázaton elnyert összeget egy elkülönített bankszámlán kell kezelni az intézménynek, és mivel 2004.
December 20-án a pályázati összeg 60 %-a 16. 900 e Ft leutalásra került, majd 2005 évben havonta a 10 fő alkalmazásával, kapcsolatos költségekkel csökkent, így 692 e Ft kamatbevétel jelentkezett.
III. 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Az eredeti előirányzathoz képest 42. 988 e Ft növekedés mutatkozik.
A növekedés oka a feladatnövekedések, melyekhez állami normatív támogatás is kapcsolódik. A másik az új
idősek otthona egyszeri beszerzéseinek telefon, televízió hálózat kiépítését biztosító pénzeszköz.
III. 3. Működési célú pénzeszköz államháztartáson belülről
Munkaügyi Központ támogatása az évközi létszámváltozásból adódó támogatott munkavállaló alkalmazásánál
és az új 50 fős idősek otthona 28 fő új munkavállaló 2005 évi bérkiáramlás támogatása.
III. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
A Phare pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó pénzmaradvány felhasználását mutatja. Az egész pénzmaradvány
felhasználása azért nem történt meg, mert a projekt 2006 évben is folytatódik és akkor kerül a megmaradt 2.410
e Ft felhasználásra.
III.5. Függő bevétel
A 11.289 e Ft függő bevétel tartalmazza a 2006. január 03-án aktuális 2006.évi költségvetésbe tartozó 2005 év
december havi munkavállalók nettó bérkiáramlását, mely 2005. december 30-án kifizetésre került.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA
IV.1. Bér és járulékai
Személyi juttatásoknál látható növekedés az eredeti előirányzathoz képest a létszámnövekedéssel járó bérkiáramlás miatt van.
A munkaadói járulékok növekedése a személyi juttatás növekedés vonzata. A feladatellátás növekedéshez kapcsolódik a bér és járulékainak növekedése.
A személyi juttatásnál 1.692 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékoknál 640 e Ft megtakarítás látható, mely a
pályázat keretei között alkalmazott 10 fő 2006 évi bér és járulékainak a fedezete.
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IV.2. Dologi kiadások
Az élelmiszer, gyógyszer, energiahordozók növekedése az eredeti előirányzathoz képest a feladat növekedés
ellátásához kapcsolódnak.
Egyéb anyag beszerzése az új idősek otthona beindításához kapcsolódó egyszeri beszerzések miatt 200 %-os
kiadásnövekedést mutat.
A szolgáltatási kiadásoknál jelentkező kiadás megtakarítás a módosított előirányzathoz képest abból adódik,
hogy az energiaszolgáltatók (gáz, villany, víz) ciklikus leolvasást alkalmaznak és a leolvasás előtti időszakban
részszámlák nem a valóságnak megfelelő fogyasztási költségeket, mutatják. A mutatkozó megtakarításra 2006
januárban szükség lesz, mert a ciklikus ( 3 havi, éves) leolvasások január, február hóban vállnak aktuálissá. Ez a
fajta leolvasási rendszer 2005 évben került bevezetésre a szolgáltatók részéről.
A dologi kiadásnál jelentkező megtakarítás is tartalmaz a pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó dologi kiadást,
melyet 2006 évben kell felhasználni az intézménynek.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA
V.1.
Felújítás az intézményben az új idősek otthonában a telefon és tv hálózat hálózati kialakítását 1.106 e Ft értékben utólag készített el az intézmény .
Ezen utólagos kivitelezésre azért volt szükség, mert ez az idősek otthona teljes mértékben emelt színtű ellátást
biztosít 1,2 ágyas magas komfortú szobákkal. A beköltöző lakók igénye került kialakításra azzal, hogy minden
szobába van telefon csatlakozási és televízió üzemeltetési lehetőség.
V.2.
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása az új idősek otthona ellátási formához kapcsolódik. Mosógépek,
hűtőszekrények, gáztűzhelyek a lakószobákban vannak. A teakonyha felszereléséhez szükséges gépek tartoznak
még bele.
A vezető ápoló és az ellátó személyzet munkáját segíti a fénymásoló, számítógép nyomatatóval. Az immateriális
javaknál jelentkező növekedés a gyógyszerprogram és a számítógép működéséhez szükséges XP program vásárlásából adódik. 1 db vegyes tüzelésű kazán vásárlása volt szükséges a Nagylaposi telephelyre, mivel itt a gázfűtés nem megoldott, a vegyes tüzelésű kazán pedig már olyan javíthatatlan állapotba került, hogy csak új vásárlással volt lehetőség pótolni.
Az 500 adagos konyha zavartalan működése érdekében 1 db ipari robotgép és nagyértékű konyhai eszközök
vásárlása történt, mely a dagasztás, habverés, krémkészítési műveletekkel az ételek készítését nagyban elősegíti.
Az év eleji új közösségi ellátás, információ szolgáltatásnyújtás feladat igényelt még egy további számítógép és
nyomtató vásárlását. 1 db fűzőgép vásárlása a dokumentációk összegyűjtését biztosítja, így a gazdasági dokumentumoknál, mint a szakmai irányításban használt dokumentumoknál.
A nagyon magas áron kínált szakkönyvekből elég 1 darabot vásárolni és az idősek otthona, mivel 3 telephelyen
működik, így minimális fénymásolói és papír költséggel az intézmény tudja biztosítani az ápolást-gondozást
elősegítő szakmai iránymutatást a szakmai munkavállalók részére.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény zavartalan működése a 2005-ös gazdasági évben biztosított volt az intézményben.
Az ellátás, feladatnövekedés a lakossági igényeket maximálisan kielégítette. Az intézmény igyekezett a bevételek maximális növelésére a törvényi keretek között. A költségkiáramlást, a foglalkoztatott létszám alakulását a
legoptimálisabb szinten próbálta betartani, a működéshez szükséges törvényi betartások mellett.
Gyomaendrőd, 2006. március 8.
Gellai Józsefné
Intézményvezető

Ajtai Ferencné
Gazdasági Vezető
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A Városi Egészségügyi Intézmény 2005. évi szakmai-pénzügyi beszámolója
Bevezetés:
A Városi Egészségügyi Intézmény 1994. április 01. napjától, az 56/1994. (III. 08.) KT számú határozata alapján
működik a jelenlegi formában.
Állami feladatként ellátandó tevékenysége kétpólusú:
a) alapellátás:
-védőnői szolgálat
-iskola-és ifjúság egészségügyi szolgálat
b) járóbeteg szakellátás tüdőgondozással.
Az egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi háttér:
-1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásról,
-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,
-43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.
Az intézménynek részben önálló költségvetési szerve nincs.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Védőnői szolgálat:
Magába foglalja 0-6 éves gyermekek gondozását otthon és az óvodában, terhes nők gondozását, tanácsadását.
2005. június 01. napjától a védőnői szolgálat a jogszabályváltozást követően átszervezésre került /külön választották a körzeti és az iskola-és ifjúság-egészségügyi feladatokat/ Jelenleg a szolgálat finanszírozása teljesítmény
alapú. A védőnői feladatokat 4 főállású védőnő látja el. Egy körzet feladatainak ellátását helyettesítéssel biztosítjuk. Védőnőink a 2005. évben 856 fő 0-6 éves gyermeket, 149 várandós anyát gondoztak. Az óvodákban 470
óvodás gyermek fejlődését kísérték figyelemmel. Munkájukat nőgyógyász illetve a gyermekorvosok irányításával végzik.
Iskola-és ifjúság egészségügy:
Az iskola védőnői feladatokat a város oktatási intézményeiben két főállású védőnő látja el. 1250 általános iskolás, 962 középiskolás szűrővizsgálatait, védőoltásait, egészségügyi ismereteik bővítésétét a három gyermekorvos
segítségével végzik. A gyermekorvosok az ellátást részfoglalkozás keretében végzik. Finanszírozásuk fejkvóta
szerint, az iskolavédőnői feladatok díjazása teljesítmény alapján történik.
Járóbeteg szakellátás:
A betegek beutalás vagy önkéntes jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű
egészségügyi ellátása, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozása.
Az ellátás feladatai:
-a megelőző tevékenység,
-gyógykezelés, szakorvosi gondozás /az otthoni szakápolás elrendelése is/ és rehabilitáció,
-szakorvosi konzílium elvégzése,
- járóbeteg-szakellátás kompetenciájába tartozó vizsgálatok elvégzése,
-szükség esetén más járóbeteg vagy fekvőbeteg intézetbe utalás elrendelése.
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Az intézményben 19 szakrendelés vehető igénybe heti 381 szakorvosi óraszámban, továbbá mozgó nőgyógyászati ellátást is biztosítunk
Az ellátási körzethez Gyomaendrőd, Hunya, Dévavány lakossága, valamint gondozás tekintetében Ecsegfalva
lakossága tartozik. 2005. évi adatok alapján 24837 fő.
Az intézményben ellátottak száma 2004. évben 78.536 fő volt, 2005.évben 4 %-al emelkedett a betegfogalom és
az esetszám elérte 81.023-at.

Az Intézmény telephelyei:
Az intézmény 5 telephelyen biztosítja az egészségügyi szolgáltatást.
A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi feladatokat az endrődi részen a Fő u.2.sz alatti a gyomai városrészen s a Fürst S.út 3. sz. alatti tanácsadókban látunk el.
A Szakrendelő Intézetben (Hősök út 57.sz):
Szemészet, Belgyógyászat, Sebészet, Tüdőgyógyászat és gondozás, Röntgen, Ultrahangdiagnosztika, Nőgyógyászat Labordiagnosztika ,Bőrgyógyászat, Urológia, Reumatológia Ortopédia,
Fizioterápia, Neurológia, Pszichiátria, Fül –orr-gégészeti szakellátás és a gazdasági osztály működik.
Ezenkívül reumatológiai szakrendelés igénybe vehető még a Liget fürdőben is, a gyógytorna szolgáltatás
2006.január 1.napjától a Hősök u.51.sz. gyógytornateremben biztosított.
2005. évben feladatnövekedés, megszűnés, változás az előző évhez képest nem volt.
Foglalkoztatottak alakulása:
Intézményünknél a költségvetési, engedélyezett létszámkeret 2005. évre 30 fő, melynek megoszlása a következő: 29 főállású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.
A munkajogi záró létszám és a statisztikai állományi létszám tárgyévben: 28 főállású és 1 fő részfoglalkozású
dolgozó. Az üres álláshelyek száma: 1, betöltendő státusz: védőnő, melyre folyamatosan keresünk munkaerőt,
eddig sikertelenül.
Létszám leépítés vagy fejlesztés, az egészségügyi ágazatban nem volt, és a következőévre sem tervezzük.
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a közalkalmazotti jogviszony mellett közreműködői szerződéses jogviszonyú orvosaink is vannak, akik az alábbi szakmákat látják el: Bőrgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Ideggyógyászat, Pszichiátria ,Urológia ,Reumatológia, Ortopédia, Gyógytorna.
Pénzmaradvány elszámolása:
A 2004. évi pénzmaradványból /23.279 E Ft/ 22.000 E Ft -ot felhalmozási és felújítási
célra jelöltük ki. A beruházásra és felújításra elköltött összeget 5.717 E Ft –ot részletesen leírtuk.
A 2005. évi TB pénzmaradványunk: 25.817 E Ft.
A képződött TB. pénz maradványt 2006. évben beruházási, fejlesztés célokra kívánjuk kijelölni és igénybe venni. Működési célra egyenlőre nem kívánjuk felhasználni.
Pályázati lehetőségek:
2005. évben nem pályázott az intézmény, mivel az Egészségügyi Minisztérium által kiírt
pályázatokban védőnői valamint a járóbeteg szakellátást érintő témakörök nem voltak
Bevételi források teljesítése, elemzése:
A 2005. évi módosított előirányzathoz képest (400 E Ft ) az Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások
ellenértékének teljesítése alul maradt 22 E Ft-tal.
Ez azt jelenti, hogy a betegek érvényes TAJ kártyával és beutalóval jelentek meg-így vizsgálati díjat nem kellett
fizetniük.
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A továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás bevételei ÁHT-én kívülről -a módosított előirányzathoz képest
(1.700 E Ft )- a teljesítés 2.048 E Ft. Ezen bevételi helyen a háziorvosok és a Központi Orvosi Ügyelet felé
továbbszámlázott energia költségek növekedtek, így 120 % -ra teljesítettük.
Az egyéb bevételek teljesítése 394 E Ft volt. A kamat bevételeket az előirányzathoz képest (1.000 E Ft) túlteljesítettük, 1.255 EFt –így 25%-os a növekedés.
Összesen: az intézmény működési bevételeit, 3100 E Ft-ot 20 %-al túlteljesítettük, ez forintálisan 3.719 E
Ft
A működési célú pénzeszközátvétel a Tb alapoktól- OEP-tól történt. A módosított előirányzathoz képest 100%os szinten 144.758 E Ft-ban.
Az intézmény gazdasági szervezetét részben finanszírozza az önkormányzat.
Erre a feladatra a működési önkormányzati támogatás szintén 100%-os szinten történt
3.977 E Ft-ban.
A 2004.évi pénzforgalom nélküli bevétele az intézménynek /TB pénzmaradvány/ 23.279 E Ft.
Így a 2005. évi költségvetési bevételek összesen: 175.733 E Ft.
Kiadási előirányzat elemzése:
2005. évben két alkalommal volt központi közalkalmazotti bérfejlesztés: januárban 7,5%-os
és szeptember hónapban 4,5%-os.
Az intézmény minden dolgozója megkapta a kötelező bérfejlesztést.
A személyi juttatások alakulása: a módosított előirányzathoz képest 71.291 E Ft, a teljesítés
69.817 E Ft. -98 % -os szinten teljesítettük.
A munkaadókat terhelő járulékokat 22.588 EFt-hoz képest 5%-kal túlléptük, 23.763E Ft-ban. A dologi kiadásoknál 59.235 E Ft-hoz képest alul teljesítettük 50.619EFt-tal -86%-os szinten. Jelentős összeget tesznek ki a
dologi kiadásoknál a gyógyszer-vegyszer költségek 4.868 E Ft-, és a vásárolt közszolgáltatások /közreműködő/
orvosok részére kifizetett költségek:
31.005 E Ft.
A felhalmozási és felújítási költségeket 5.717 E Ft-ot részletesen a beruházásoknál leírtuk.
Az intézmény költségvetési kiadásai összesen: 149.916 E Ft.
A képződött 2005. évi pénzmaradvány 25.817 E Ft, melynek forrása a Társadalombiztosítási –OEPalapok.
Beruházás és felújítás 2005. évben
Összes beruházás: 4.534 E Ft, forrása a 2004. évi TB pénzmaradvány.
a) ügyviteli munkákhoz szükséges számítástechnikai eszköz beszerzése (lézernyomtató és notebook) beszerzése:
498 E Ft.
b) az intézmény belgyógyászati szakrendelésének kimutatása szerint az ellátott betegek 36%-a szenved
hypertóniában. A pontos diagnózis felállításában, a kezelések, a gyógyszerek meghatározásában fontos szerepet
kap a beteg vérnyomásprofiljának 24-48 órás megfigyelése. Ennek speciális eszköze az ABPM 04.-es monitort,
melyből 1 db-ot vásároltunk: 208 E Ft
Továbbá szintén belgyógyászati vizsgálatokhoz szükséges EKG készülék /MAC 1200ST/ ára: 1.300 E Ft.
c) a szemészeti szakrendelés részére eszközparkját felújítottuk egy szemnyomás mérővel /Tonometer/ 49.E Ft,
valamint, bővítettük egy Kerato-refraktométerrel: 1.841 E Ft, mely komputeres refraktométerrel a képernyő
előtt munkát végzők- vizsgálatánál a finomabb, pontosabb fénytörés meghatározását segíti.
d) a nőgyógyászati szakrendelés részére vizsgálóasztalt vásároltunk 186 E Ft, Elektrokautert 228 E Ft értékben.
e) a tüdőgyógyászaton – a dohányzásról leszoktató programhoz 1 db Smokelyzert szereztünk be 224 E Ft-ért.
Épület felújítás, összege: 1.183 E Ft.
A 60/2003.(X.20.)ESZCSM rendelet - mely szabályozza az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimum
feltételeit , előírja a mozgáskorlátozott betegek részére megfelelően kialakított mosdót. Hősök úti szakrendelőben kialakításra került a helység, melynek pénzügyi hátterét a TB pénzmaradvány biztosította.
A Szakmai Fejlesztési Programunkban 2006. évre a következő beruházásokat, fejlesztéseket tervezzük:
Műszer kocsi, Kinetec Perfomance-térdizület bemozgató készülék, ABPM Vérnyomásmérő monitor, Rectoscop
és Refraktometer vásárlása.
A jelenleg meglévő orvostechnikai eszközök közül az 1997 évben beszerzett Corpuls Defibrillátort folyamatos
karbantartásra szorul, mivel életmentő készülék így komolyabb meghibásodása esetén azonnali csere szükséges
lehet. Továbbá az intézmény minőségellenőrzési rendszerének -ISO minősítésének elvégzését tervezzük.
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Finanszírozási elemzés:
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátásának finanszírozását a 0312070008 számú, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés biztosítja.
1995. 10. 01. napjától került bevezetésre a teljesítmény alapú finanszírozás, mely az elvégzett beavatkozások
pontértéke alapján történik. 2004. év szeptemberében gyökeresen megváltozott a finanszírozási rend, mely az
alábbiak szerint alakul.
1) Járóbeteg szakellátás volumenkorlátos teljesítmény finanszírozása:
mely a szolgáltatók teljesítményeit lekorlátozza, tehát csak egy fix pontszámot finanszíroz. A teljesítményvolumen meghatározásának az alapja a 2003. évre – járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban– elszámolt teljesítmény 98%-a, amit korrigálni kell:
a) a kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen korlát változása nélkül történt többletkapacitás befogadást,
b) a finanszírozásra vonatkozó szabályok bázisidőszakot követő változásának teljesítményre gyakorolt hatásával,
c) a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakában kiesett teljesítménnyel.
Az előírt volumen korlát túllépését degresszió sújtja,/ a túllépés nagyságától függő 60-30-10%-os kifizetés/ így
jelentős összegeket tartanak vissza.
2005. évben az országos pontérték 1,22 Ft-ról 1,32 Ft-ra emelkedett de az intézmény átlag pontértéke /a
degresszió miatt/ csak 1,29,-Ft/pont volt.
2) Laborkassza lebegőpontos finanszírozása:
mely szerint a pontérték havonta változik, mégpedig a rendelkezésre álló éves keretösszeg, az országban termelt
összes laborpont adott időszakra eső hányadosaként, leosztva a szolgáltatókra. Ez átlagosan 0,60,-Ft és 0,70,-Ft
/pont körül mozog.
3) Tüdőgondozás vegyes finanszírozású szakellátás: havi fix díjazásból+teljesítmény értékből tevődik össze.
2005. évben a TVK túllépése miatt 2.405 E Ft-ot kb.1.850.000 pontot nem fizettek ki.
Iskola-és ifjúság egészségügyi feladatok orvosi tevékenységének finanszírozását a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozza, mely jelenleg fejkvóta szerinti finanszírozást jelent 42,-Ft/fő és az oktatási intézmények létszámadatai alapján 2732 főben határozza meg.
A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi szakfeladatok védőnői tevékenységének finanszírozási rendje is
változott .A 43/1999.(III.3) Korm.rend. 21.§ szerint az egy havi finanszírozás alapja az ellátottak létszámára eső
pontérték szorzata, melynek felső határa 330 pont/fő ám ez a pontérték 2005. évben csak 277 Ft és 306 Ft között mozgott. A védőnői szakfeladat finanszírozása fix pótlékkal egészül ki.
A járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása 2005.évben.
Szakrendelés megnev. teljesített össz. orvosi munkaóra
gyógykezelési esetek száma
Belgyógyászat(EKG)
Sebészet
MSZSZ nőgyógyászat
Szülészet-Nőgyógyászat
Fül-orr gégészet
Szemészet
Bőr-és nemibeteggyógy.
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Röntgen
Ultrahang
EKG
Labordiagnosztika
Fizióterápia

1350
630

6597
3274

142
1808
1125

675
5738
4990
1386

6718

528
215

2232
1022
258
651

1205
4375

860

6568
215

2465

470

3865
924
490
450
1872
900

3756
2005
4955
8944
4713
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Gyógytorna
Járóbeteg összesen:

15.194

920

Tüdőbeteg gondozás:

940

6926
81.023
1.426

Gyomaendrőd, 2006, március 6.
Dr. Gedei Margit
intézményvezető
Az intézményi adatokból látható, hogy
a Városi Gondozási Központ felhalmozási kiadásánál a módosított előirányzathoz képest a teljesítés öszszege magasabb.
Fejlesztési kiadásoknál 681 E Ft-al több a teljesítés, felújításoknál pedig csak teljesítés mutatkozik 885 E
Ft összegben.
Összegezve: 1.566 E Ft többletteljesítés mutatkozik a felhalmozási kiadásoknál, melynek forrását az intézmény a dologi kiadások maradvány terhére valósította meg.
a Kis Bálint Általános Iskolánál a dologi kiadásoknál 29 E Ft összegű túllépés mutatkozik, melyet a többletbevételéből finanszírozott az intézmény, a felhalmozási kiadás összességében nem haladja meg a módosított előirányzatot, azonban a fejlesztés és felújítás közötti teljesítés eltérő az előirányzathoz képest. A felújítási kiadás teljesítés összege 2.792 E Ft-tal több, a fejlesztési kiadás teljesítés összege 3.112 E Ft-tal
kevesebb. Összességében a felhalmozási kiadások teljesítése kevesebb a módosított előirányzatnál.
Fenti előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta T. Képviselőtestületnek.
Gyomaendrőd, 2006. április 20.
.
Dr. Dávid Imre s.k.
polgármester
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