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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 124. §-a, valamint a 249/2000.
(XII.24.) Kormányrendelet 7. §.-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően
költségvetési beszámolót készít.
Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági-pénzügyi helyzetét is 2007. évben
az elmúlt évekhez képest a rendelkezésre álló források körének további szűkülése jellemezte. 2006. évhez
viszonyítva a normatív állami hozzájárulások összege közel 7 %-kal csökkent, melynek indoka, hogy a város
kikerült a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések köréből. Az átsorolásból
adódóan 55.253 E Ft normatív támogatástól esett el az önkormányzat. A lakosságszámhoz kapcsolódó állami
normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat, mivel a település lakosságszáma csökken.
Lakosságszám alakulása:
 2005. január 1.-jén 15.348 fő
 2006. január 1.-jén 15.237 fő
 2007. január 1.-jén 15.144 fő
A megszorító intézkedések ellenére (állami támogatás csökkenése, a Közoktatási törvény 2007. év
szeptemberétől hatályba lépő rendelkezésinek hatására elrendelt létszámleépítés) az Önkormányzat
gazdálkodásában továbbra is alapvető célként fogalmazódott meg a kötelező feladatok teljes körű végrehajtása,
továbbá a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok megvalósítása. A
kiadások csökkentésére irányuló és egyéb célt szolgáló önkormányzati intézkedések – 2008. január 1-től a
hulladékszállítási díj bevezetése, önkormányzati kötvénykibocsátás - esetenként feszültséget váltottak ki, de
mindenképpen olyan szükséges lépések voltak, melyek a jogszabályoknak való megfelelés mellett a település
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását is szolgálják.
A kiadások csökkentése mellett 2007. évben is törekedett önkormányzatunk a bevételi lehetőségek egyre
szélesebb körű feltárására. Ezt a célt szolgálta a Városi Gondozási Központ átszervezése térségi feladatot ellátó
intézménnyé. Az átszervezés eredményeként a feladatellátásból adódó kiadások minimális növekedése mellett az
intézmény plusz társulási normatívára vált jogosulttá (több mint 11.000 E Ft), mely a Térségi Szociális
Gondozási Központ költségvetési pozícióját javította.
Gyomaendrőd Város 2007.-2010. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazott fejlesztési elképzelések
megvalósítása érdekében a város Képviselő-testülete 2007. november 29.-i ülésén döntött 1 milliárd Ft összegű
kötvény kibocsátásáról 10 éves futamidővel és 3 év türelmi idővel számolva. Az ajánlattételi felhívás 6
pénzintézet – a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt, a CIB Bank Zrt, a Raiffeisen Bank
Zrt, a K&H Bank Nyrt, és a Magyarországi Volksbank Zrt. - részére került megküldésre. Mind a hat pénzintézet
élt ajánlattételi lehetőségével. 2007. december 20-án a testület a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg a kötvény
kibocsátásának lebonyolításával. A kötvény tényleges lejegyzésére 2008. február 27-én került sor.
A feladatellátás általános értékelése
A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 5 önállóan és 5 részben önállóan
gazdálkodó intézmény működtetésével oldotta meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évben az alábbi – intézményi szerkezetet és létszámot érintő –
döntéseket hozta:
 A Városi Gondozási Központ a szociális alapszolgáltatási feladatok tekintetében 2007. március 1.
napjával átalakult térségi feladatot ellátó intézménnyé (intézmény neve: Térségi Szociális Gondozási
Központ). Az idősek nappali ellátása, közösségi ellátás, valamint a házi segítségnyújtás feladatok
ellátása a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulásban részt vevő települések










közigazgatási területére terjed ki. Az intézménynél az év folyamán 4 fő álláshely (központi irányítás és
szakmai jellegű szakfeladaton) végleges jelleggel megszűntetésre került, ugyanakkor
feladatnövekedésből adódóan (Hunya- Idősek klubja 2 fő, házi segítségnyújtás további 2 fő) a
foglalkoztatott létszám 4 fővel emelkedett. Ennek értelmében 2007. december 31-én az intézmény
engedélyezett létszáma 137 fő.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál a feladatellátás tekintetében 2007.
szeptemberétől jelentős változások történtek. Az óvodai feladatellátás kikerült az intézmény
tevékenységi köréből mind a hunyai, mind a csárdaszállási feladat-ellátási helyet illetően. Az iskolai
feladatellátás vonatkozásában a hunyai telephely megszűnt, a feladatellátás biztosítása a székhelyen
történik. A megszűnt telephelyen oktatott tanulók jelentős része azonban az intézményből kiiratkozott.
A csárdaszállási telephelyen a 1-4. évfolyamokon történik oktatás, az 5-8. évfolyamos tanulók oktatása
a székhelyen történik. A pedagógusok 2007. szeptember 1. napjától elrendelt kötelező óraszám emelés
hatásaként az intézményben 6 fő pedagógus létszámleépítésére került sor. Gyomaendrőd tekintetében
az engedélyezett létszámkeret 40 főre változott, Csárdaszálláson 4, Hunyán 9 álláshellyel csökkent az
engedélyezett létszámkeret a feladatellátásban bekövetkezett változások hatásaként.
A Kis Bálint Általános Iskolánál az év folyamán a tervezett létszámleépítés megvalósult. Az
engedélyezett pedagógus létszámkeret 52 főről 45 főre változott (technikai létszám 22 fő). 2007.
augusztus 1. napjával az intézmény feladatellátása az óvodai neveléssel bővült, a Százszorszép Óvoda
az iskola tagintézményévé vált, majd szeptember 1-jétől a csárdaszállási óvoda is az iskola telephelye
lett. Az óvodák nevelési feladatellátását 14 fő biztosítja, 8 óvodapedagógus és 6 technikai dolgozó.
A Kner Imre Gimnázium engedélyezett létszámkerete az elrendelt létszámleépítést követően 27 fő
pedagógus és 17 fő technikai dolgozó.
A részben önállóan gazdálkodó Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szerkezetében igen
jelentős változások (csoportösszevonások, szakok megszűntetése) történtek az év folyamán. Az
előminősítési eljárás folyamán az iskola bizonyos szakok tekintetében nem felelt meg az előírt
szakképesítési feltételeknek. Ennek értelmében 2007. szeptember 1-től megszűntetésre került a
magánének, moderntánc, modern kortárs tánc, társastánc és a báb szak. Az intézmény a minősítési
eljáráson kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet nyert. Az engedélyezett
pedagógus létszám 12 fő, technikai létszám 2 fő.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma nem változott, azonban év közben egy szerkezet
váltásra került sor, mely 3 fő nyugdíjazását, ugyanakkor 1 fő közterület felügyelő, 1 fő jogász és 1 fő
pályázat író alkalmazását jelenti.

2005. szeptember 1. napjától Kistérségi Szolgáltató Iroda került kialakításra a Békési Kistérségi Társulás
székhelytelepülésén, Békés városban. A Kistérség feladata pályázatfigyelő, pályázati tanácsadó szolgáltatás
végzése. A társulás szervező tevékenységével gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatára
vonatkozóan a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról 2005. szeptember 1. napjától (Gyomaendrőd, Csárdaszállás
és Hunya település területein).
A Békési Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő testületei között létrejött a Gyomaendrőd –
Csárdaszállás- Hunya települési önkormányzatok jogi személyiséggel nem rendelkező társulása. A feladat ellátás
minden évben növekedik. 2005. évben a társulás tevékenységi köre az alapfokú nevelési –oktatási, óvodai
nevelésre terjedt ki. 2006. év júliusától létrejött a Városi Családsegítő Központ jogutódja a Térségi Humánsegítő
Szolgálat, melynek keretében ellátandó térségi feladat a Családsegítő szolgálat, a Szociális információszolgálat
és a Gyermekjóléti szolgáltatás. Pedagógiai szakszolgálat körében ellátandó térségi feladat a nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés. 2007. március 1 napjával a Városi Gondozási Központ átalakult térségi
feladatot ellátó intézménnyé. Szociális alapszolgáltatási feladatok körében a Térségi Szociális Gondozási
Központ feladatokat (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás) lát el Hunya és
Csárdaszállás települések közigazgatási területein is.
2007. évben a térségi feladatellátásból adódó, önkormányzatunkat megillető többlet társulási normatíva bevétel
összege: 23.401 E Ft. A Békési Kistérségi Társulásnak fizetett éves hozzájárulás összege: 2.286 E Ft.
Körzetközponti feladat ellátások
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 kiállítása

Önkormányzatunk I. fokú építési hatósági jogkört gyakorol Gyomaendrőd város és Hunya község
vonatkozásában.
A Gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági
feladatokat.
Az önkormányzatnál a veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok kezelése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történt, év végén készlet nem volt az ilyen jellegű anyagokból (floppy, elem, nyomtatópatron,
akkumulátor stb.). A veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok átadásra kerültek a Gyomaendrődön
veszélyes hulladékok kezelésére jogosult vállalkozás részére.
Beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés végrehajtásáról
A FEUVE (Folyamatba épített előzetes, és utólagos vezetői ellenőrzés) működéséről a jegyző a Képviselőtestületnek a költségvetési beszámoló készítése során számol be. A FEUVE a költségvetési gazdálkodásért
felelős szervezeti egység pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszere során alkalmazott eljárás, melynek célja a
gazdálkodási folyamatok kapcsán a szabálytalanságok kialakulásának megelőzése, továbbá a hatékony
gazdálkodás biztosítása, illetve a meghozott döntések végrehajtásának a kontrolálása.
I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése:
A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó
köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák melyek alapján feladataikat, ellátják. A
pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják az Áht. 121. § (1) a. pontja alapján a pénzügyi
döntéseket megelőző dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is.
A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek:
1) Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően a
Complex Jogtár, melyhez kapcsolódóan a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a
helyi rendeletek nyilvántartása. Megrendeltük az EU-s normákat tartalmazó kiegészítő adatbázist is.
2) Felülvizsgálatra került a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköréhez tartozó
hatásköri lista, mely tartalmazza, hogy mely területeken rendelkezik a dolgozó kiadmányozási joggal,
és az egyes hatáskörök tekintetében a döntési jogosultság hogyan alakult, figyelemmel a testületi
hatáskörökre is. A program hálózatos hozzáférése szintén biztosított (Winhataskor) A program
használata során megállapítható az is, hogy mely szervezeti egységek, személyek, és bizottságok
vesznek részt az előkészítésben.
3) 2007-ben felülvizsgálásra és átdolgozásra kerültek a dolgozók munkaköri leírásai.
4) 2007-ben megtörtént a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság felülvizsgálata.
Ennek megfelelően az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A
jegyző kötelezettség vállalása, amikor a hatáskör címzettje, korlátlan, egyéb kérdésekben, esetenként
250.000 Ft, amennyiben az eseti kötelezettség vállalások együttes összege a 300.000 Ft-ot eléri, úgy
köteles tájékoztatni a polgármestert. Az aljegyző kötelezettség vállalása 100.000 Ft-ig terjedhet. A
jegyző és aljegyző fenti összegeket meghaladó kötelezettség vállalása csak a polgármester
ellenjegyzésével lehetséges. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője a szervezeti
egységhez tartozó feladatok ellátása tekintetében vállalhat 250.000 Ft-ig kötelezettséget.
5) Felülvizsgálatra került a köztisztviselők rugalmas munkaidő beosztására vonatkozó szabályzata.
6) Az ÁSZ vizsgálattal párhuzamosan a részben önálló költségvetési szervekkel kötött megállapodások
átvizsgálása is megtörtént.
7) A dolgozók részére a hivatal SZMSZ-e, Ügyrendje, egyéb szabályzatok, polgármesteri és jegyzői
utasítások, a közigazgatási hivatal által kiadott tájékoztatók, valamint a köztisztviselők kötelező
továbbképzésén szereplő elektronikus adathordozón kiadott továbbképzési anyagok, belső honlapon
kerülnek közzétételre. Biztosításra került a kirendeltség, mint szervezeti egység részére, hogy a belső
hálózat szerves részévé váljon.
8) 2007-ben az aljegyző közreműködésével létrehozásra került a szerződések elektronikus nyilvántartása,
mely teljes körűen biztosítja az egyes kötelezettség vállalásokhoz kapcsolódó dokumentumok
megismerhetőségét az érintettek részére.
Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással
valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat

megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően
készüljenek.
2007-ben az iratkezelési szabályzat átdolgozásra került, melynek alapján biztosított, a pénzügyi döntésekkel
kapcsolatos okiratok jogszabályoknak megfelelő őrzése, tárolása.
A szabálytalanság kialakulásának további eszköze a hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a
folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok
megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával
kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül.
A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a
pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző
jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének
eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan
kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező
számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével
kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát
képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra.
Szervesen illeszkedik a kötelezettség vállaláshoz, az azt megelőző döntéssel kapcsolatos kiadmányozási jog,
melyet azon köztisztviselők kapnak meg, akik egyrészt megfelelő szakmai tapasztalattal, másrészt megfelelő
iskolai végzettséggel, szakvizsgával rendelkeznek. Általános az osztályvezetők kiadmányozási joga, mely
egyben megfelelő garanciát is jelent a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségére is.
A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért
a pénzügyi osztály vezetője felelős.
A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a
módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló
részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a
könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét.
A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja
biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. A fentieket
támasztotta alá az ÁSZ jelentés is, ahol a hiányosságok ellenére sok esetben a gazdálkodási folyamatokkal
kapcsolatos eljárásokat, jónak vagy kiválónak minősítette, és a leggyengébb minősítés a közepes volt.
II. Hatékony gazdálkodás biztosítása
A költségvetési intézmény gazdálkodása során a FEUVE működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást
az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a
közbeszerzési eljárás, vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat
beszerzésének szabálya határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik meg a papír és irodai
eszközök jelentős részének a beszerzése. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított
közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal.
A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a
hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja.
Nem sikerült az elmúlt évben megoldani a fénymásolók költség hatékony és takarékos felhasználását. A 2008-as
évben részben ezért, másrészt az elavultság miatt új, nagy teljesítményű fénymásolók kerülnek alkalmazásra,
melyek esetében biztosítottá válik a kód használat lehetősége, és a megfelelő szabályozás kialakításával a
használat indokoltsága is nyomon követhetővé válik.
Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a
hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul
tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai
eszközök hatékonyságát.
A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is.
A munkaerővel való hatékony gazdálkodást segíti az elektronikus úton vezetett munkaidő nyilvántartás, és
szabadság nyilvántartás. Ezek vezető általi ellenőrzése biztosított.
A hivatali PEUGEOT típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint költségvetési szerv vezetője
engedélyezi, ideértve a hivatali, intézményi és magáncélú használatot is. Az utóbbi esetben a gépjármű használat
költségét meg kell téríteni. Az intézményi és magáncélú igénybevétele a gépkocsinak nagyon minimális. A
tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi
szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL

gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A hivatal, mint költségvetési intézmény a NIVA
terepjárót csak külterületi utak, és rossz útviszonyok esetén használja, 2008-ban elsődlegesen építéshatósági
feladatok ellátására. Magán gépjárművek kiküldetési célra történő igénybevétele növekedett a korábbi évekhez
képest a fenti okok miatt, szintén előzetes engedélyhez kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester
engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége két esetben terheli a hivatalt, a
belső ellenőr, (társulási megállapodás alapján) illetve az építéshatósági dolgozó esetében.
Az energia árak drasztikus növekedése miatt a fokozott ellenőrzés ellenére sem sikerült az energia költségek
növekedését megakadályozni. A működési költségek a jövőben jelentősen csökkenthetők lennének, ha a testületi
anyagok továbbítása és készítése elektronikus úton történne, a hivatali épület fűtése nem gázzal történne, illetve
elkészülne a hőszigetelése.
III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése.
A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó
rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali
vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető,
továbbá a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények
gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos
döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják, továbbá azok az
eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek.
A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek
alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni.
Az eltelt időszak ellenőrzései alapján a jövőben törekedni kell arra, hogy az egyes gazdasági döntések
meghozatala előtt készüljön megfelelő kockázat elemzés, melynek során be kell mutatni, az egyes döntési
alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat.
Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/ 2007. (II.26.) Gye. Kt rendeletével elfogadta a
város 2007. évi költségvetését.
Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak:
Költségvetés bevételi főösszege 2.990.612 E Ft, ezen belül a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében
szükségessé vált a forráshiány finanszírozására 194.000 E Ft összegű rövid lejáratú hitel megtervezése. A
kiadások tervezett főösszege 2.990.612 E Ft volt.
A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult:
Bevételeknél 3.325.291 E Ft, kiadásnál 3.325.291 E Ft. A bevételeken belül a rövid lejáratú hitel felvétel
összege 0 E Ft.
A 2007. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek: 3.131.726 E Ft
ezen belül
Saját bevételek összege 1.948.900 E Ft
Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 946.321 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek teljesülése 236.077 E Ft
Egyéb finanszírozás bevételei 428 E Ft
Kiadások: 2.716.981E Ft
ezen belül
Működési kiadások összege 2.472.713 E Ft
Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 947 E Ft
Felújítási kiadások összege 26.314 E Ft
Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) 195.047 E Ft
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21.013 E Ft
Rövid lejáratú hitel törlesztés összege 192 E Ft
Egyéb finanszírozási kiadások összege 755 E Ft

A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú 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 elszámolását 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 támogatásokra. A jogszabályi változás miatt a
normatív állami támogatás a tényleges létszám adatok alapján negyedévente felülvizsgálatra került, 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 alapbizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív
támogatás elszámolása az állam felé.
Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek az év közben jelentkező többlet feladatok
kiadásainak bevételi forrásai, illetve a többlet bevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett
működési kiadásokkal biztosított volt a feladat ellátás az önkormányzat intézményeinél.
Az önkormányzat gazdálkodását pozitívan befolyásolja a megjelent és elnyert pályázatok pénzeszközeinek
összege.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2007. évben 21 db pályázatot nyújtott be. Az elbírált pályázatok közül
10 részesült összesen 253 850 966 Ft támogatásban, 8 pályázatunkat forráshiány miatt utasítottak el.
A táblázatban nem szerepel, de támogatások között kell megemlíteni a Magyar Turizmus Rt. által támogatott
szúnyoggyérítést. Erre a célra Gyomaendrőd – és még 15 település – összesen 5 000 000 Ft támogatásban
részesült.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2007. évben
Pályázati cél
Belvízrendezés II. ütem
„Mindenki ebédel” program – 15 gyermek
étkeztetése hétvégenként és szünidőben
Parlagfűmentesítés
2007. évi közmunkaprogram a Békési
Kistérségben
„Egységben az erő” közmunkaprogram
Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Mezőberény
kerékpárút tervezés
„Szaloncukor Kupa” (testvérvárosi találkozó)
Gyomaendrőd Város településfejlesztési
koncepciójának elkészítése
Árvízkárosult utak helyreállítása
46. sz. főút átkelési szakaszának
forgalomcsillapítása sebességkijelző
berendezések telepítésével (1 db-ot nyertünk)

Támogató szervezet
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium
Gyermekétkeztetési Alapítvány

Támogatás (Ft)
199 700 000
675 000

Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi
Központ
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 954 484

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

6 895 355
7 608 000

Európai Bizottság
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács (TEKI)
ÖTM
Közlekedésfejlesztési és Koordinációs
Központ

1 177 000

3 562 800

6 300 000
14 747 327
10 231 000

A „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” c. pályázat benyújtásában önkormányzatunk
társulási megállapodás alapján vett részt, melynek gesztora Kondoros Nagyközség Önkormányzata volt. A
pályázatot végleges formában ők készítették el, a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
beruházásokért felelős munkatársai részt vettek a projekt várost érintő részének kidolgozásában.
Az intézmények összesen 20 pályázatot nyújtottak be 2007. évben, kihasználva a minisztériumok és a
különböző alapítványok támogatási lehetőségeit.
Az intézményi pályázatok között szerepelnek olyan projektek is, melynek eredményét nem lehet pénzben
kifejezni, ugyanis természetbeni juttatásként nyerte azt el az intézmény.

A pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek összes
költsége (Ft)
1 413 058 724
23 987 041

Igényelt támogatás
(Ft)
1 193 534 116
21 645 240

Elnyert támogatás
2007. dec. 31-ig (Ft)
253 850 966
17 133 814

1 437 045 765

1 215 179 356

270 984 780

A pályázatok összesített adataiból jól látható, hogy a 1.437.045.765 Ft összköltségű fejlesztéshez 1.215.179.356
Ft kiegészítő forrást igényelt az önkormányzat. A beszámoló készítéséig összesen 270.984.780 Ft támogatást
ítéltek meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek.
Összefoglalásként meg kell említeni, hogy a 2007. évet alapvetően a források szűkössége jellemezte mind a
központi, mind a decentralizált, mind az uniós pályázati alapok esetében.
A, Bevételi források és azok részletes teljesítése
Önkormányzat összesen bevételek
Megnevezés
Saját bevételek
ezen belül:
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.
Egyéb saját bevétel
Áfa bevételek visszatér.
Kamat bevétel
Gépjárműadó
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó
Helyi adók, pótlék, birság
Helyi adó bevételek
Személyi jöv.adó
Talajterhelési díj
Támogatás értékű működési bevétel
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív.
Költvet. Kieg. Visszatér.
Előző évi pénzmaradvány átvétele
ÁH-on kívül felhalm. c.peszk.átvét.
Tárgyi eszk. Imm.javak ért.
Támogatás értékű felhalmozási bev.
Önkorm. lakások ,helyis. ért.
Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.
Koncessziós díj bev.
Pénzügyi befektetések, részesedések
Önkormányzat költségvetési tám.
Előző évi pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen

Eredeti
Ei.
1856564

Módosított
Ei.
1960809

Teljesítés

1800
250749
17648
6430
60000
0
15662
226700
770811
500
412342
0
0
0
43565
0
11340
29300
9717
0
0
604649
335399
194000
2990612

1800
279089
31255
26414
60000
0
12662
244263
863625
500
296521
11455
0
0
43436
2579
12517
29300
45393
0
0
946321
418161
0
3325291

3125
291787
37792
26427
62989
68
17503
257283
863625
109
261199
13301
1128
4037
57964
8924
4543
5287
31803
6
0
946321
236077
428
3131726

1948900

Adatok E Ft-ban
Telj.alak. össz Telj/Mód.
bev. %-ában
ei. %
62,23
99,39
173,61
104,55
120,92
100,05
104,98
138,23
105,33
100,00
21,8
88,08
116,12

133,45
346,03
36,29
18,04
70,06

30,22
7,54
0,01
100

100,00
56,46
94,18

A 2007. évi költségvetés teljesített bevételeinek 92,46 %-a tárgyévi, míg 7,54 %-a előző évről származó - az
előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó - bevétel volt.
A módosított előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 94,18 %.
A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,39 %-ban teljesültek. A saját bevételeken belül
a kamat bevétel, a helyi adó bevétel, pótlék és bírság bevétel, valamint az egyéb saját bevétel teljesülése
meghaladta a tervezettet.
A támogatás értékű működési bevételek 88,08 %-on teljesültek, mely az alábbi tételekből áll össze:

Központi költségvetési szervtől: 26639 E Ft (Dobi és Kocsorhegyi út helyreállítása, közmunkaprogram,
a Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. HEFOP 2.1.5 – Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése
és a HEFOP 2.1.6 – Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs
rendszerének építéséhez Békés megyében pályázatokhoz 3087 E Ft)
Fejezettől: 8524 E Ft (Mezőőri szolgálat működéséhez igényelt tám., kifizetett segélyekhez megigényelt
tám.)
Társadalombiztosítási alaptól: 136352 E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt
tám.)
Elkülönített állami pénzalaptól: 33926 E Ft (Közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel)
Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 32357 E Ft (Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok
részéről társulási formában – Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. - működő oktatási feladatokhoz kapcsolódó
kiegészítés, valamint a Városi Gondozási Központ 2007. március 1. napjával térségi feladatot ellátó
intézménnyé történő átszervezéséhez kapcsolódó bevétel)
Többcélú kistérségi társulástól: 23401 E Ft (Szociális alapszolgáltatási feladatokra, családsegítés,
gyermekjóléti alapellátás, logopédiai feladatokra, illetve oktatási feladatokra – bejáró gyermekekre és
iskolabusszal utaztatott gyermekekre, tagintézményi és kistelepülési normatíva).
A működési célú pénzeszköz átvétel 116,12 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Az átvett pénzeszközök között EU költségvetésből átvett pénzösszeg a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a Térségi Humánsegítő Szolgálat „Együtt könnyebb” Szociális területen dolgozók
továbbképzése megnevezésű projektre 2988 E Ft, a Kis Bálint Általános Iskolánál és Óvodánál
„Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésére” 1500 E Ft, „Kompetencia alapú oktatás
bevezetésére” 6404 E Ft.
Adóbevételek részletes elemzése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2007. adóévben és az azt megelőző adóévben
összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:
Adótípus

Bevétel
összege 2006ben/e Ft

Bevétel
összege
2007-ben/e
Ft

Bevétel
változása/e Ft

Záró
hátralék
2006.
december 31én/eFt

Záró
hátralék
2007.
december
31-én/eFt

Hátralék
változása/eFt

Építményadó

11625

15207

3582

4186

4859

673

Telekadó

2807

3359

552

1198

1174

-24

Magánszemélyek
kommunális adója

16597

16867

270

6664

6901

237

Iparűzési adó

184080

214949

30869

31049

46620

15571

Idegenforgalmi adó

5766

6376

610

128

39

-89

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

521
54890

109
62989

-412
8099

80
14482

92
13936

12
-546

786

68

-700

6

4

-2

5796

4029

-1767

29432

30101

669

282850

323953

41103

87225

103726

16501

6949

4281

-2668

10339

9378

-961

289799

328234

38435

97564

113104

15540

mindösszesen

Nem esedékes hátralék
összege
Tényleges hátralékos
állomány és a hátralék
növekedése

8957

8957

104147

6583

Ez megbontva nyitó és folyó évire: 57964 E Ft, illetve 46183 E Ft
Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőség csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott
behajtási cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a jelzálog bejegyzés és a végrehajtási
eljárásba történő bekapcsolódás. A 2007-es évben a hátralékok összege együttesen nőtt, de ha a fennálló
esedékes hátralékot megbontjuk aszerint, hogy ebből mennyi az az összeg, ami a nyitó hátralékból még fennáll,
illetve mennyi a folyó évben keletkezett hátralék, akkor a következő adatokat kapjuk.
Nyitó hátralékból még fennálló összeg 57964 E Ft, folyó évben keletkezett összeg 46183 E Ft.
A 2007. évi nyitó hátralékos állomány 97564 E Ft volt ez változott 57964 E Ft-ra. Itt lehet látni az éves behajtási
cselekmények eredményét.
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 44143 E Ft, ami közvetett támogatásként csökkenti az adóbevételt.
Iparűzési adónemben a közvetett támogatás oka a 2007. december 31-ig biztosított kedvezményi rendszer, így
például iparűzési adó mentesség vagy kedvezmény illette meg a vállalkozót:
- ipari parkba történő beruházás esetén,
- bárhol munkahelyteremtő beruházás esetén,
- tevékenységének kezdésekor,
- szakmunkástanuló foglalkoztatása esetén.
Közvetett támogatások ( ezer forintban)

Adónem

Magánszemélyek
kommunális adója
Építményadó
Telekadó
Állandó jellegű
iparűzési adó
összesen

Alapadó

Biztosított
kedvezmény
összege
(közvetett
támogatás)

Kivetett adó

Ténylegesen
beszedett adó

Ha a közvetett
támogatást az
önkormányzat
nem biztosítaná,
akkor a
beszedett adó az
alábbi lehetett
volna

38612

16987

21625

16867

33854

3743
32510

434
16940

3309
15570

3359
15207

3793
32147

197840

9782

188058

214949

224731

272705

44143

228562

250382

294525

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. 2007. évben 67 db. ezirányú kérelem
érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.

Adónem
Telekadó

2007. december 31.
Részletfizetés (Ft)
Fizetési halasztás (Ft)
59734
0

Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

Törlés (Ft)
0

674380
173529

0
0

27900
0

2817132
958918
768738
41461
5493892

6452684
2434360
361088
22839
9270971

0
0
579947
22586
630433

Tőketartozás törlése építményadó, pótlék és bírság vonatkozásában történt. 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. 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 2008-as adóévben megtérülnek.
3./ Adóhatósági ellenőrzés:
2007. 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, 2007-ben is, az előző évekhez hasonlóan, 2 fő függetlenített
vendégellenőrt alkalmaztunk. A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a területet, és minden
ellenőrzésről feljegyzést készítettek.
Építményadó ellenőrzés:
Helyszínen bejártuk a külterületi holtágak területeinek egy részét, ahol a külterületi nyaralók építményadó
vonzatát. Ellenőrzésünk eredményeként közel 150 felszólítást küldtünk ki. Az ügyfelek folyamatosan kérik meg
a hsználatbavételi engedélyeket és kerülnek az adó hatálya alá.
4./ 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. Jelentős számú jelzálogbejegyzést
adtunk ki ebben az évben, továbbá a gépjármű forgalomból történő kivonását is több mint 100 esetben kértük.
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 2007-ben 327 esetben adtunk ki incassót,
letiltást, összes végrehajtás alá vont 30395 E Ft.
A letiltások foganatosítása folyamatos, a megtérülés áthúzódik a 2008. költségvetési évre.
Felhalmozási bevételek alakulása:
A támogatás értékű felhalmozási bevételek 4543 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül központi költségvetési
szervtől 4398 E Ft került átvételre, melyből 3000 E Ft a 46. számú főút Kodály Zoltán utca és a híd közötti
szakasz kerékpárút tervezéséhez és engedélyeztetéséhez nyert pénzösszeg, 543 E Ft otthonteremtési támogatás és
625 E Ft a CKÖ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázatának hazai forrása,
230 E Ft a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola HEFOP 2.1.5 Halmozottan hátrányos helyzetű

tanulók integrált nevelésének pályázatához kapcsolódó bevétel, melyet eszközbeszerzésre fordított az intézmény,
145 E Ft fejezettől átvett pénzeszköz. A hulladéklerakó rekultivációjához és az Inkubátorház tervezéséhez
megtervezett pályázathoz kapcsolódó bevételek nem teljesültek.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 57964 E Ft összegben teljesült, melyből 1875 E
Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Együtt könnyebb” elnevezésű projektjéhez kapcsolódó EU
költségvetéstől átvett támogatási összeg, a fennmaradó pénzeszköz beköltözési hozzájárulást, közérdekű
kötelezettségvállalást, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulást, csatorna
érdekeltségi hozzájárulást, valamint a Kner Imre Gimnáziumnál 1188 E Ft összegű szakképzési hozzájárulás
címen átvett pénzeszközt tartalmazza.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 8924 E Ft folyt be 2007. évben, melyből 5011 E Ft föld értékesítéséhez, 3184 E
Ft egyéb ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó bevétel, 729 E Ft pedig a tűzoltó gépkocsi nettó (ÁFA nélküli)
értékesítéséből származik.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 5287 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely
bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.
A kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 31803 E Ft. Lakáshitel visszafizetések összegét,
belvízhitel, közköltséges temetés visszatérüléséből származó pénzösszegeket tartalmaz, valamint 17000 E Ft
összegben megtörtént a Liget Fürdő részéről a tulajdonosi kölcsön visszafizetése.
A költségvetési támogatás összege 946321 E Ft, melynek része a normatív állami hozzájárulás 590009 E Ft
összege, a 283204 E Ft összegű központosított támogatás, mely tartalmazza
a belterületi belvízrendezési célok 182520 E Ft összegű támogatását,
a létszámleépítésre és a 13. havi bér finanszírozására megítélt 76940 E Ft összegű támogatást,
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatást 6396 E Ft összegben (Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda,
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.),
informatikai fejlesztési feladatokra kapott 4529 E Ft összegű támogatást,
lakossági közműfejlesztés támogatását 4239 E Ft összegben,
alapfokú művészetoktatás támogatását 2063 E Ft értékben,
a CKÖ és az NKÖ működésének általános támogatására megítélt 1280 E Ft-ot,
könyvtár érdekeltségnövelő támogatást (429 E Ft),
pedagógiai szakszolgálat kiegészítő támogatását – Térségi Humánsegítő Szolgálat - (300 E Ft),
szakmai vizsgák lebonyolítására 227 E Ft-ot, illetve
egyéb címen 4272 E Ft összegű támogatást. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének
támogatásával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya és Kétsoprony településekre vonatkozóan elkészült a
hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve. 2006. évben 1.188 E Ft, 2007. évben 4.152 E Ft került
kifizetésre. A 4.272 E Ft összegű támogatást június hónapban kapta meg önkormányzatunk, mint gesztor,
melyből 2.851 E Ft-ot átutaltunk a társönkormányzatok részére.
a 68323 E Ft összegű normatív kötött támogatás, vis maior feladatok támogatására kapott 2895 E Ft
(Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.tetőhájazat csere), valamint egyéb központi támogatás címen megítélt 1890 E
Ft (nyári gyermekétkeztetés).
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 236077 E Ft, a fel nem használt rész a belvíz kölcsön törlesztések
összegét, a bérlakások lakbér bevételének összegét és 170901 E Ft összegben a Hármas-Körös csatorna
érdekeltségi hozzájárulások lekötött betét formájában elhelyezett összegét tartalmazza.
A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 194000 E Ft likvid hitel felvétel,
azonban a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak.
B, Kiadások alakulásának részletes áttekintése
Önkormányzat összesen kiadás
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok

2007. év
Eredeti
981075
313136

Módosított
1086600
349495

Adatok E Ft-ban
Teljesítés
1072162
342758

Dologi kiadás
Kamatkiadás
Támogatásértékű
műk.kiadás
Műk.célú peszk.átadás ÁHon kívül
Társ. és szoc. pol. juttatás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Pénzforgalom nélküli kiadás
Működési kiadás összesen
Előző évi pénzmar. átadás
Felújítások
Beruházási kiadás Áfa-val
Támogatásértékű
felhalmozási kiadás
Felh. célú peszk.átadás ÁHon kívül
Felhalmozási
kiadások
összesen
Kölcsön nyújtása ÁH-on
kívülre
Finanszírozási kiadás
Kiadás összesen

524315
5510
3352

720419
9234
20073

662196
8741
20436

196515

162601

160192

227513
0
571116
2822532
21000
127264
0

236231
3454
243886
2831993
947
33707
383919
11892

202779
3449
0
2472713
947
26314
153043
11892

6871

33622

30112

155135

463140

221361

9753

26019

21013

3192

3192

947

2990612

3325291

2716981

A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 91,01 %-a.
2007. január 16-án mind a közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél megtörtént a 13. havi juttatás, továbbá
június hónaptól a 13. havi juttatás időarányos részének kifizetése. A személyi juttatások 98,67 %-ban teljesültek
a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ennek indoka, hogy a közcélú foglalkoztatás miatt kevesebb közhasznú
munkavégzőt foglalkoztattunk, továbbá a GYES-en lévők helyettesítésénél bérmegtakarítás keletkezett. Az
összes kiadáshoz viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak aránya 52,08 %.
Az összes kiadás 24,37 %-át a dologi kiadások jelentették.
A támogatásértékű működési kiadások között jelenik meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére
megelőlegezett összeg és közmunkaprogramhoz kapcsolódó kiadás 1138 E Ft összegben, továbbá a Városi
Gondozási Központ Térségi Szociális Gondozási Központtá történő átszerveződéséből adódó 19298 E Ft
összegű kiadás.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 160192 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a
Liget Fürdőnek biztosított 48000 E Ft-ot, továbbá a helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre
(6414 E Ft), helyi buszközlekedésre (10349 E Ft) átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai
feladatellátásra, a tűzoltásra és a Civil, valamint a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt
pénzösszegeket.
Gyomaendrőd Város 2007. évi költségvetési rendeletében megtervezett cél jelleggel nyújtható támogatások
összegei az alábbiak voltak:
Ifjúsági alap terhére: 1.200 E Ft
Sport alap terhére: 19.795 E Ft
Civil alap terhére: 10.530 E Ft.
Az egyes alapok ténylegesen felosztható összegeire (Ifjúsági alap: 900 E Ft, Sport alap: 14.847 E Ft, Civil alap:
6.950 E Ft) a Képviselő-testület pályázatot írt ki. A beérkezett 85 pályázatból 82-t támogatott. A pályázatok
elbírálását követően valamennyi nyertes támogatottal támogatói szerződést kötött Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A támogatói szerződésben meghatározásra került a támogatás összege, a felhasználás célja, a
támogatás folyósításának ütemezése, valamint a támogatás összegével történő elszámolás időpontja. Valamennyi
támogatott az előírt határidőre elszámolt az elnyert támogatási összeggel, a felhasználás szabályszerűségét 2008.
évben a belső ellenőrzés keretei között megvizsgáltuk.
Felhalmozási kiadások:
Az összes felhalmozási kiadás 221361 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten.

A felújítások között jelent meg a Kirendeltség vizesblokk felújítása, a Százszorszép Óvoda belső átalakítási
munkái, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tető héjazat cseréje, utak és járdák felújítása, továbbá a Kis
Bálint Általános Iskolában és Óvodában vizesblokk felújítás és szennyvízhálózatra történő rákötés (2697 E Ft),
az óvodában burkolási munkák végzése (560 E Ft), a Városi Egészségügyi Intézménynél a Hősök úti
szakrendelő külső homlokzatának felújítása 5760 E Ft összegben.
A beruházások között az alábbi jelentősebb tételek teljesültek:
Elkészült a hulladéklerakó rekultivációs terve, a Kodály út és az Endrődi híd közötti kerékpárút terve, közel
68000 E Ft összegben elkészült 9 db lakóút, számítógépeket szereztünk be, sor került a holtágak
rehabilitációjára, a Révzugi szivattyú villamosítására, játszótér épült az endrődi Ligetben, pancsoló medence
került kialakításra a Fürdőben.
Intézményeinknél a következő beruházások valósultak meg:
Városi Egészségügyi Intézménynél gép- és műszerbeszerzés 3756 E Ft összegben
Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájába sütő vásárlás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz
kapcsolódóan átjátszó állomás beszerzése (837 E Ft)
Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában 617 E Ft értékben szerver, elektromos zongora és videokamera
beszerzésére került sor
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 230 E Ft összegben bútorvásárlás (HEFOP 2.1.5 projekt)
Kner Imre Gimnáziumnál 4314 E Ft összegben gépek, berendezések vásárlása történt (20 db notebook,
fénymásoló, digitális tábla, klíma).
Az önkormányzat 2007. évről 2008. évre áthúzódó kötelezettség vállalásai az alábbiak:
 Belterületi belvízrendezési program. Az elnyert támogatás összege 182.520 E Ft, mely összeg 2007.
decemberében megérkezett önkormányzatunk számlájára. Az év folyamán a programmal kapcsolatban
10.627 E Ft kifizetés jelentkezett (vízjogi engedélyezési tervek, tervdokumentációk). 2008. évre
áthúzódó kötelezettség összege 193.893 E Ft, melynek forrása a 182.520 E Ft központosított támogatás,
a saját erő összege 11.373 E Ft.
 A Dobi és Kocsorhegyi útban az árvíz okozta károk helyreállítására a vis maior keretből 14.747 E Ft
támogatást kapott önkormányzatunk. A károk helyreállítása 16.222 E Ft-ba kerül, a tényleges kifizetés
2008. évben jelentkezik.
 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút terveire GKM pályázaton 7.608 E Ft
támogatást nyertünk. A 15.217 E Ft összköltségű tervezés Gyomaendrődre eső saját erő szükséglet
összege 3.615 E Ft. A tervek kifizetése szintén áthúzódik 2008. évre.
A támogatás értékű felhalmozási kiadás a hulladéklerakó rekultivációs tervéhez kapcsolódó pályázati pénz
társönkormányzatok részére történő átadását foglalja magába, továbbá Békés Megye Önkormányzata részére
átadott „6 település belvízrendezéséhez „ megnevezésű projekthez biztosított saját erő összegét.
Államháztartáson kívülre juttatott felhalmozási célú pénzeszközök között megjelenő tételek az alábbiak:
Első lakáshoz jutók támogatása, közmű visszatérítések, ivóvíz minőség javító programra átutalt összeg,
beköltözési hozzájárulások visszafizetése, holtág egyesületek részére átadott pénzösszegek, a Tűzoltó Egyesület
részére gépjármű vásárlásához biztosított összeg, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál
visszafizetett beköltözési hozzájárulások összege (12610 E Ft), mely két telephely vonatkozásában jelentette az
emeltszintű férőhelyek normál szintű férőhelyekké történő visszaminősítését.
A kölcsönök 21013 Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét (4727 E Ft), a közköltséges temetéssel
kapcsolatos kölcsön összegét (3787 E Ft), továbbá a Liget Fürdő részére biztosított tulajdonosi kölcsön 12500 E
Ft összegét foglalja magába.
A finanszírozás kiadásai között jelenik meg a Rau féle Víziközmű Társulathoz kapcsolódó 192 E Ft összegű
hiteltörlesztés, valamint egyéb átfutó, függő tételek teljesítései.
A 2007. évi bevételek és kiadások részletes bemutatását követően az alábbi diagrammokkal kívánjuk szemléltetni,
hogy az elmúlt évben és 2007. évben hogyan alakultak és változtak a fő bevételi és kiadási teljesítési összegek.

2006.-2007. év bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása, bemutatása
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A fenti grafikon szemlélteti a 2006. és a 2007. évi bevételek alakulását, továbbá azt, hogy az összes bevételen
belül hogyan alakult a működési és felhalmozási bevételek aránya.
2006. évben a 3.223.346.-E Ft összegű bevételből 82,20 % volt a működési, 17,8 % pedig a felhalmozási
bevételek aránya. 2007. évben az összes bevétel 3.131.726.-E Ft volt, melyből a működési bevételek 84,78 %-ot,
a felhalmozási bevételek 15,22 %-ot tettek ki.

Kiadások alakulása 2006.-2007. év
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2006. évben a 2.968.130.-E Ft összes kiadásból 415.736.-E Ft, azaz 14,01% volt a felhalmozási célú kiadás,
2007. évben a 2.716.981.-EFt összkiadásból 242.566.-E Ft, - 8,93 % mértékű - felhalmozási kiadás teljesült.
A működési bevételek összetételét az előző évhez viszonyítva a következő grafikon szemlélteti:
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A működési kiadások alakulása az előző évhez képest az alábbiak szerint alakult:
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C, A vagyon alakulása 2007. évben
Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest csökkent 45.739 E Ft-tal. A
befektetett eszközök csökkenése 238.233 E Ft, melynek oka az elszámolt értékcsökkenések hatása. Az
önkormányzatnál 2007 év során a vagyonértékesítés minimális összegű volt, mely földértékesítés és egyéb
önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.
A számviteli törvény 94. § (1) bekezdése szerint a környezet védelmét szolgáló vagyontárgyak köre
önkormányzatunknál a következő:

Sorszám

Megnevezés

1.

Térségi kommunális Hulladéklerakó
telep összesen 0130/15 hrsz.
Hulladékgyűjtő udvar 3741/13 hrsz.

2.

Bruttó érték
592627184

Halmozott
Értékcsökkenés
39255853

46367000

3155342

adatok: forintban
Nettó érték
553371331
43211658

3.
4.

Konténer 9db,
szelektív.hulladékgyüjtő
MAN-MUT szippantó gk. 1 db
Összesen:

667688

484405

183283

19437500
659099372

9712020
52607620

9725480
606491752

A követelések között a vevőkövetelések és a rövid lejáratú kölcsönök állománya az előző évivel közel azonosan
alakult. Az adósok állományánál 10.000 E Ft összegű növekedés tapasztalható, mely abból adódik, hogy évről
évre nő az adóalanyok köre, nő az előírás összege, nő a bevétel, de ezzel együtt a hátralékos állományban is
növekedés mutatkozik.
A pénzeszközöknél 184.426 E Ft a növekedés az előző évhez képest, melynek oka egyrészt, hogy a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 2007 évben befizetett lakossági érdekeltségi hozzájárulások összege a
tartósan lekötött betétállományunkat növeli, másrészt 2007 év végén a belterületi belvízrendezési célok
megvalósítására megkaptuk a megítélt 182.520 E Ft összegű támogatást, mely év végén 4 hónapos futamidőre
lekötésre került.
Források változásainál a tőke változás 199.499 E Ft csökkenést mutat. A tartalékok összegei növekedtek 185.552
E Ft-tal A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest 192 E Ft-tal, a megszűnt csatornamű
társulás hitelével csökkent, a 2007. december 31.-i 223.500 E Ft összegű hitelállomány a Szennyvíz csatornamű
társulás által felvett hitel állományát foglalja magába, melynek visszafizetése egy összegben történik 2011.
évben. A kötelezettségek áruszállításból 19.460 E Ft összeggel csökkentek az előző évhez képest. Az iparűzési
adó feltöltés miatti kötelezettségnél 7.381 E Ft a növekedés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő
befektetéseket tartalmazzák:
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva:
Befektetés
megnevezése
Fürdő üzletrész

Befektetés összege
( Ft )
3.000.000

Társaság
megnevezése
Gyomanedrődi
Liget Fürdő Kft.
Gyomaszolg Ipari
Park Kft.
Magyar Cukor Rt.

2007. évi jegyzett
tőke változása
2004. évben alakult

Számviteli
módosítás
Nem

Gyomaszolg
69.630.000
Változatlan
Nem
üzletrész
Magyar Cukor
67.000
Változatlan
Nem
részvény
OTP törzsrészvény
2.000 OTP Rt.
Nincs adat
Nem
Vízművek
99.498.000 Vízművek Rt.
Növekedett
Nem
részesedés
Összesen:
172.197.000
A beszámolóhoz mellékeljük a 2007. december 31.-i fordulónappal elkészített vagyonleltárat önkormányzati
szintre összesítve, mely tartalmazza a vagyontárgyakat forgalomképesség szerinti megbontásban. A vagyonleltár
az Ötv. 78.§ (2) bek. és a 14/2003. (VI. 5.) Gye. Kt rendelet 3.§-ban foglaltak szerint készült, az önkormányzati
vagyon külön részét képezi a törzsvagyon, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítve tartunk nyilván, és a
vagyonkimutatás ennek alapján készült.
D, 2007. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2007. évi pénzmaradványa 18.595 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás
12.384 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 18.593 E Ft.
- Szabad pénzmaradvány 2 E Ft
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2007. évi pénzmaradványa 7.077 E Ft, melyből kiutalatlan
támogatás 6.119 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 7.077 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs

Kner Imre Gimnázium 2007. évi pénzmaradvány összege 12.345 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 9.872 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 12.345 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs

Városi Egészségügyi Intézmény 2007. évi pénzmaradvány összege 23.939 E Ft, mely teljes egészében
Egészségbiztosítási alapból befolyt pénzeszközök maradványa.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 23.939 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs
Térségi Szociális Gondozási Központ 2007. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 2.393 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 2.393 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs
Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványa 376.979 E Ft, amely összegből levonásra kerül az
intézmények 30.474 E Ft összegű kiutalatlan támogatása, valamint a normatív támogatás elszámolásából adódó
130 E Ft visszafizetendő normatív támogatás. A módosított pénzmaradvány összege: 346.375 E Ft.
Előző években képződött pénzmaradvány összege 188.306 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány összege 311.937 E Ft
- Szabad pénzmaradvány 34.438 E Ft
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények beszámolója
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva
93,09 %-ot mutat . Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Működési bev Áfa nélkül
Áfa bevételek
Kamat bevétel
Személyi jövedelemadó
Költ.vet támogatás
Gépjárműadó
Helyi adóbevételek
Helyi adókhoz kapcs.
bírság
Egyéb sajátos bevételek,
költségvet.kiegészítések
Támogatásért.műk.bev
Műk.célú pe.átvét.
államházt-n kívülről
Felhalmozási bevételek
Kölcsönök visszatérülése
Koncessziós díjak,
pü.-i befekt.bevételei
Pénzmaradvány igényb.
Finanszírozás egyéb bev,
függő átfutó
Összesen

Adatok E Ft-ban
Telj./ mód. ei. %
117,36
128,47
100,06
100,00
100,00
104,98
105,33
138,23

Módosított ei.
83162
17407
24572
863625
946321
60000
244263
12662

Teljesítés
97595
22362
24586
863625
946321
62989
257283
17503

500

1124

224,80

115074
2696

81786
4541

71,07
168,43

86402
45393

75300
31803
6

87,15
70,06

373511
0

191427
-1165

51,25

2875588

2677086

93,09

A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a főbb bevételek a tervet meghaladva
teljesültek.
A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt
a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből, mely kamatozó
betétként van elhelyezve. A lekötött betét összege a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául
szolgál.
A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan
történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az
előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben.
Feladatátadás miatti normatíva lemondás történt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál az óvodai ellátással
kapcsolatos feladat megszűnéséből adódóan, ugyanakkor a Kis Bálint Általános Iskolánál államháztartáson

kívülről történő feladatátvételre került sor – Százszorszép Óvoda tagintézmény működtetése – mely plusz
normatív támogatásigényléssel járt.
A helyi adóbevételek teljesülése adónemenként elemezve meghaladják a módosított előirányzatok összegét
(kivét: magánszemélyek kommunális adója és talajterhelési díj adónemek).
A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt
2007-ben érvényesíthető adókedvezmények összegét, melyet a 88,77 %os teljesülés jól tükröz. A talajterhelési
díj bevétel is kevesebb lett a tervezettnél, mert fokozatosan nőtt a szennyvízrákötések száma.
Az egyéb sajátos bevételek, költségvetési kiegészítések között került megtervezésre a talajterhelési díjbevétel,
a teljesítésnél viszont pluszként jelentkezik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola 2006. évi szabad
pénzmaradványának visszafizetése is.
A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel
(tám.ért.műk.bev.elk.állami palap), a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, továbbá a
kifizetett segélyekhez megigényelt állami támogatás (tám.ért.műk.bev.fejezettől) összege. Szintén itt került
megtervezésre a Dobi és Kocsorhegyi utak árvíz okozta kárainak helyreállítására kapott pénzeszköz 14.747 E Ft
összegben, valamint a közmunkaprogram keretében megvalósított feladatokra kapott támogatás összege
(tám.ért.műk.bev.kp-i ktgvetési szervtől). A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek
kimutatásra.

Központi
költségvetési
szervtől
21601

Fejezet kezelésű
előirányzatból

Elkülönített
állami alapoktól

8524

27880

Helyi önkormányzatoktól

694

Adatok E Ft-ban
Kistérségi Társulattól

23087

A működési célú pénzeszköz átvétel összege államháztartáson kívülről 4541 E Ft, mely a módosított
előirányzat 168,43 %. Non profit szervtől átvett működési célú pénzeszköz összege 1553 E Ft, EU
költségvetéstől 2988 E Ft került átvételre 2007. évben. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
és a Térségi Humánsegítő Szolgálat „Együtt könnyebb” Szociális területen dolgozók továbbképzése
Gyomaendrődön és vonzáskörzetében megnevezésű projektre 14.862 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert,
melyből 2988 E Ft–ot kapott meg a két intézmény 2007. évben. A projekt 2007. szeptember 1-jén kezdődött,
záró napja 2008. május 31.
A felhalmozási bevételek 87,15 %-ban teljesültek.








Támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 4313 E Ft, ezen belül központi költségvetési
szervtől 4168 E Ft került átvételre, melyből 3000 E Ft a 46. számú főút Kodály Zoltán utca és a híd
közötti szakasz kerékpárút tervezéséhez és engedélyeztetéséhez nyert pénzösszeg, 543 E Ft
otthonteremtési támogatás és 625 E Ft a CKÖ „Együtt könnyebb” elnevezésű projekt hazai forrása, 145
E Ft fejezettől átvett pénzeszköz.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 56776 E Ft összegben teljesült,
melyből 1875 E Ft az „Együtt könnyebb” elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatási összeg, a
fennmaradó pénzeszköz beköltözési hozzájárulást, közérdekű kötelezettségvállalást, lakossági
útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulást és csatorna érdekeltségi hozzájárulást
tartalmaz.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 8924 E Ft folyt be 2007. évben, melyből 5011 E Ft föld
értékesítéséhez, 3184 E Ft egyéb ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó bevétel, 729 E Ft pedig jármű
értékesítéséből származik.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 5287 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.

A kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 31803 E Ft. Lakáshitel visszafizetések összege 7461 E
Ft, belvízhitel 4346 E Ft, közköltséges temetés visszatérüléséből 2158 E Ft származott, valamint 17000 E Ft
összegben megtörtént a Liget Fürdő részéről a tulajdonosi kölcsön visszafizetése.
A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 194.000 E Ft működési célú
hitel felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak.

Pénzügyi Osztály által kimutatott kintlévőségek behajtására tett intézkedések:
Út érdekeltségi hozzájárulás
2007. évben az összes ügyfelek száma 596 fő volt (2007. év előtti kivetés alapján 345 fő, 2007. évi kivetés
alapján 251 fő).
2007. előtti kivetés út érdekeltségi hozzájárulás kintlévősége 2007. január 1-én 11.061.718 Ft volt, mely 345 fő
tartozását foglalta magába. 2007. évben befizetésre került 5.786.558 Ft, így december 31-én a kintlévőség
5.091.932 Ft, mely 197 fő tartozását jelenti. A kintlévőség bírósági úton történő behajtását 46 fő esetében
kezdeményeztük (tartozás összege: 2.046.996 Ft), melyből 16 fő, 712.651 Ft összegben rendezte tartozását . 30
fő tartozásának behajtása - 1.334.345 Ft összegben - folyamatban van.
2007. évben 15 ügy miatt 247.260 Ft végrehajtási költséget előlegeztünk meg a végrehajtó felé, a sikeres
végrehajtás során 7 fő megtérített 91.869 Ft végrehajtási költséget.
46 fő 1.073.510 Ft összegű tartozását részletekben fizeti.
2007. évben 9 új út építéséről döntött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága. Az út érdekeltségi hozzájárulás kivetésére 2007. nyarán került
sor 12.430.375 Ft összegben,, mely 251 ügyfelet érintett.
2007. évben 8.057.011 Ft befizetésre került, mely összeg a kivetés 64,8 %-a. 2007. december 31-én a
kintlévőség 4.373.364 Ft, mely 108 fő tartozását foglalja magába. A tartozással rendelkező ügyfelek közül 49
ügyfél 2.044.120 Ft összegben részletekben fizet.
A kivetések fizetési határideje 2007. szeptember 30-án lejárt, 2007. október hónapban 74 fő részére 3.000.000 Ft
összegről küldtünk ki fizetési felszólítást.
2008. február hónapban ismételten felszólítást küldtünk nem fizető ügyfeleink részére, nem fizetés esetén ezt
követően fogjuk a bíróságon fizetési meghagyás kibocsátásával érvényesíteni követelésünket.
Belvíz kölcsön
A belvíz kölcsön szerződés szerinti tartozásának összege 2007. január 1-én 22.434.267 Ft, mely 126 főt érint.
2007. évben befizetésre került 4.346.138 Ft és 12 fő tartozása véglegesen megszűnt.
Így 2007. december 31-én szerződés szerinti tartozás összege 18.088.129 Ft. A 114 ügyfélből 53 fő kisebbnagyobb hátralékokkal rendelkezik 2.083.563 Ft összegben.

A hátralékos állomány az alábbiak szerint alakult:
Hátralék összege
Ft
0 – 10.000 Ft
10.001 – 50.000 Ft
50.001 – 100.000 Ft
100.001.Összesen:

Hátralékos állomány
Fő
Összege Ft
32
91.706
10
237.716
5
382.786
6
1.371.355
53
2.083.563

Ebből végrehajtás alatt áll
Fő
1
2
4
6
13 1.801.285 Ft

2007. évben belvízhitel tartozásból adódóan 17 fő ellen folyt bírósági végrehajtási eljárás, 6.886.877 Ft összegű
tartozás miatt, melyből 1.281.608 Ft megtérült ( 2007. évi megtérülés 577.464 Ft).
2007. évben 2 fő esetében kapcsolódtunk be bírósági eljárásba 710.582 Ft összegben, 1 tartozás ügyében
indítottunk el bírósági eljárást 116.418 Ft összegben., végrehajtási eljárás költségeként 94.634 Ft-ot előlegeztünk
meg
A bírósági végrehajtáson lévő ügyekből 6 fő rendszeresen törleszti tartozását, 1 fő esetében a végrehajtó az
ügyfél jövedelméből letiltással érvényesíti követelésünket. 2 fő esetében kétszeri sikertelen átverés miatt a
végrehajtás szünetel.
A hátralékkal rendelkező ügyfeleinket negyedévenként rendszeresen felszólítjuk és amennyiben fizetési
kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget intézkedést teszünk a bírósági úton történő végrehajtásról.
Lakáshitel
A lakáshitel szerződés szerinti tartozásának összege 2007. január 1-én 37.476.966, mely 232 főt érint.
2007. évben befizetésre került 7.461.084 Ft és 21 fő tartozása véglegesen megszűnt.
2007. évben 17 új ügyfél részére nyújtott az önkormányzat lakáshitelt, melynek összege 4.726.500 Ft.

2007. december 31-én a szerződés szerinti tartozás összege 34.742.382 Ft.
A hátralékos állomány az alábbiak szerint alakult:
Hátralék összege
Ft
0 – 10.000 Ft
10.001 – 50.000 Ft
50.001 – 100.000 Ft
100.001 Összesen:

Hátralékos állomány
Fő
Összege Ft
47
176.060
15
403.876
6
480.194
0
68
1.062.127

Ebből végrehajtás alatt áll
Fő
4
6
5
15 717.275 Ft

2007. évben a lakáshitel tartozásból adódóan 16 fő ellen folyt bírósági végrehajtási eljárás, 2.590.194 Ft összegű
tartozás miatt, melyből 373.784 Ft megtérült ( 2007. évi megtérülés 134.525. Ft). 1 fő tartozása 19.199 Ft
összegben megszűnt.
2007. évben 3 fő esetében kapcsolódtunk be bírósági eljárásba 1.161.238 Ft összegű tartozásból adódóan.
Végrehajtási eljárás költségeként 67.545 Ft-ot előlegeztünk meg, melyből 1 fő esetében 7.000 Ft térült meg.
A bírósági végrehajtáson lévő ügyekből 4 fő rendszeresen törleszti tartozását, 4 fő esetében kétszeri sikertelen
árverés miatt a végrehajtás szünetel.
A hátralékkal rendelkező ügyfeleinket negyedévenként rendszeresen felszólítjuk és amennyiben fizetési
kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget intézkedést teszünk a bírósági úton történő végrehajtásra.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozások és a hitelek bírósági végrehajtása során a behajtási cselekmény egy
igen hosszadalmas és költséges folyamat. A végrehajtási költség (melynek összege 100. 000 Ft összegű
tartozásig minimum 18.000 Ft) megelőlegezését követően a végrehajtó először a munkáltatót, nyugdíjfolyósítót
keresi meg, azaz jövedelemből tilt le. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik jogszabály szerint letiltható
jövedelemmel, akkor ingó és ingatlan árverés útján érvényesíti követelésünket. Kétszeri sikertelen ingatlan
árverés után a végrehajtás 6 hónapig szünetel, majd további végrehajtási költség megfizetését követően kérhető
újabb ingatlan árverés.
Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulás
A Hármas-Körös Csatorna Beruházó Víziközmű Társulat 2005. december 14.-én végelszámolással megszűnt. Az
érdekeltek nyilvántartása, az érdekeltségi hozzájárulások beszedése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi osztályára került.
2007. január 1-én szerződés szerinti kintlévőség összege
91.874.335 Ft
2007. évi korrekció téves kivetés miatt
- 466.250 Ft
2007. évi befizetés
8.991.566 Ft,
melyből végrehajtás útján rendezett tartozás összege (160 fő) 3.353.866 Ft
2007. december 31-én 1833 fő szerződés szerinti kintlévősége
72.416.519 Ft,
melyből 2007. december 31-én hátralékos állomány
12.268.047 Ft.
Adóosztályra átadott tartozás összege 5.129.608 Ft (210 fő), melynek behajtása folyamatosan történik. APEH
felé végrehajtásra átadva 2 vállalkozó, 332.500 Ft hátralékkal. 25 ügyfél, összesen 897.961 Ft hátralékot
részletekben fizet, ezen ügyfelek ha nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, felszólítás után átkerülnek az
adóosztályra végrehajtásra. 11 fő 320.002 Ft hátralék behajtására nincs lehetőség, mert nem rendelkeznek
letiltható jövedelemmel.
A Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulásból 2001-től 2007. december 31-ig befolyt összegből
182.520.000 Ft kamatozó betétként van elhelyezve az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél, melyből a
beruházáshoz igénybevett hitel 2011. évi törlesztésére kerül sor.
Régi csatorna társulás
2007. január 1-én a szerződés szerinti kintlévőség összege
2007. évi befizetések összege
2007. december 31-én záró érdekeltségi hozzájárulás összege
Rau csatorna társulás

138.920 Ft (8 fő)
58.962 Ft
79.958 Ft (6 fő)

A Rau csatorna társulás 2006. július 11-én végelszámolással megszűnt az érdekeltek nyilvántartása és az ezzel
kapcsolatos ügyintézés Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi osztályára került.
2007. január 1-én szerződés szerinti kintlévőség összege
345.000 Ft (37 fő)
2007. évi korrekció előírás törlése miatt
- 13.750 Ft
2007. évben befizetett összeg
196.250 Ft
2007. december 31-én záró érdekeltségi hozzájárulás összege
135.000 Ft (11 fő)
Közköltséges temetés
2007. január 1-én a kintlévőség összege
3.038.637 Ft (49 fő)
2007. évi korrekció (Gyomaendrőd Város az eltemettető)
- 107.142 Ft
2007. évi új előírás visszafizetési kötelezettségre
3.786.999 Ft (32 fő)
2007. évi visszafizetés összege
2.158.445 Ft
2007. december 31-én határozat szerinti kintlévőség
4.560.049 Ft (54 fő)
Az ügyfelek a visszafizetés könnyítésére 12 havi részletfizetést kaptak a visszafizetést elrendelő határozat
szerint.
A közköltséges temetés összege az eltemettető ingatlanára jelzálogjogként bejegyzésre került.
Aktív korúak rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettsége
2007. január 1-én fennálló tartozás
2007. évi új előírás fizetési kötelezettségre
2007. évi visszafizetés összege
2007. december 31-én fennálló tartozás

1.153.529 Ft (35 fő)
336.774 Ft (35 fő)
450.498 Ft
1.039.805 Ft (29 fő)

Jövedelempótló támogatás visszafizetése
2007. január 1-én fennálló tartozás
2007. évi visszafizetés összege
2007. december 31-én fennálló kintlévőség

178.697 Ft (10 fő)
18.634 Ft
160.063 Ft (9 fő)

A csatorna érdekeltségek miatt fennálló követeléseket és a segélytúlfizetés miatti visszafizetési kötelezettségeket
nem fizetés esetén adók módjára tudjuk behajtani, amennyiben van az ügyfélnek letiltható jövedelme.
Vevő állomány
2007. december 31-én a vevő állomány 46.426.169 Ft, melyből előző évről áthúzódik 4.758.898 Ft. Az áthúzódó
tartozásból földhaszonbér tartozás összege 4.428.215 Ft, mely 5 gazdálkodó tartozását foglalja magába. 1 fő
esetében bírósági végrehajtást indítottunk 1.528.200 Ft tartozásra vonatkozóan. A végrehajtás jelenleg szünetel
kétszeri sikertelen ingatlan árverést követően.
2007. évben kiszámlázott vevőállomány 41.667.271 Ft, melyből
 33.657.638 Ft összegben bérleti díj került kiszámlázásra (a kiszámlázott összegből 28.977.169 Ft
fizetési határideje 2008. január hónapban esedékes). 2008. első negyedévében a kiszámlázott bérleti
díjakból 29.675.784 Ft került kiegyenlítésre.
 6.318.524 Ft összegben földhaszonbért számláztunk ki 6 gazdálkodó részére (2008. első negyedévében
4 gazdálkodó 5.560.825 Ft összegben rendezte tartozását.
 1.400.000 Ft ingatlan értékesítéshez kapcsolódik, mely összeg 2008. első negyedévében rendezésre
került.
 A fennmaradó 291.109 Ft pedig közterület foglaláshoz, továbbszámlázott közüzemi díjakhoz és
adatszolgáltatáshoz kapcsolódik.
Vevőinket is rendszeresen felszólítjuk és egyeztetjük tartozásaikat. Nem fizetés esetén további tartozás
felhalmozás megakadályozása érdekében felbontjuk a szerződést, végső esetben bírósági úton érvényesítjük
követelésünket.
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok

Eredeti ei.
270182
83381

Módosított ei.
311543
102159

Teléjesítés
304703
99724

Adatok E Ft-ban
Telj/mód. Ei %
97,80
97,62

Dologi kiadások
Kamat kiadások
Támogatás értékű
műk.kiadás
Müködési célú
peszk.átadás ÁH-on
kívül
Társ.és
szoc.pol.juttatás
Pénzforgalom
nélküli kiadás
Működési kiadás
összesen
Felújítások
Beruházások
Áfával
Tám.értékű
felhalmozási kiadás
Államházt. kívülre
felh.c. pénzeszköz
átadás
Felhalmozási
kiadás összesen
Kölcsönök nyújtása
Finanszírozási
kiadás
Felügyelet alá
tartozó ktgvetési
szervnek foly.tám.
Mindösszesen

188047
5510
3352

351594
9221
1138

328434
8734
1138

93,41
94,72
100,00

196515

162601

160192

98,52

224107

236231

202779

85,84

571116

243886

0

1542210

1418373

1105704

77,96

21000
127264

20450
359793

17297
143289

84,58
39,83

0

11892

11892

100,00

6871

21012

17502

83,30

155135

413147

189980

45,98

9753
3192

26019
3192

21013
153

80,76
4,79

907376

1014857

984383

97,00

2617666

2875588

2301233

80,03

A működési kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,96 %.
Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik:
A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 97,80 %, a járulékok 97,62 %-ban teljesültek.
Megtörtént január hóban az egyhavi külön juttatás (13. havi jutt.), valamint 2007. júliustól a jogszabályi alapon
bevezetett 13. havi juttatás egy hónapra eső időarányos részének kifizetése.
A dologi kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 93,41 %.
A támogatás értékű működési kiadások között megjelenő 1138 E Ft közmunkaprogramokhoz kapcsolódik,
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére megelőlegezett összeget tartalmazza.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 160192 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a
Liget Fürdőnek biztosított 48000 E Ft-ot, továbbá a helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre
(6414 E Ft), helyi buszközlekedésre (10349 E Ft) átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai
feladatellátásra, a tűzoltásra és a Civil, valamint a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt
pénzösszegeket.
Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére - a Sajt-és Túrófesztiválra, Május 1-i ünnepségre,
Augusztus 20-i rendezvényre és a Világtalálkozó szervezésére – biztosított önkormányzati támogatások összege
is.
Az egyéb működési célú támogatások között megjelenő társadalom-és szociálpolitikai juttatás összege 202779
E Ft.
A felújítások teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz képest 84,58 %.
A Polgármesteri Hivatal Endrődi Kirendeltségének vizesblokk felújítása megvalósult 2100 E Ft értékben, a
Százszorszép Óvoda 2007. augusztus 1 napjától a Kis Bálint Általános Iskola tagintézményeként működik, az

óvoda épületében átalakítási munkálatokra került sor 449 E Ft összegben. Elkészült a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Iskola tető héjazat cseréje, melyet a BMTT támogatásával valósítottunk meg. A beruházás
összköltsége 10276 E Ft volt, melyből 2007. évben 4111 E Ft-ot fizettünk ki. A vis maior támogatás 2006. évi
összege 4298 E Ft, 2007. évi összege 2895 E Ft.
Járdák és utak felújítása 10637 E Ft-ba került.
A beruházások 2007. évben 143289 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 39,83 %-ban
teljesültek.
Az alacsony százalékos teljesítés indoka, hogy a Belvíz II. ütem beruházási költségeinek beépítése 204520 E Ft
összegben megtörtént a költségvetésbe, ezzel szemben kiadás 2007. évben tervdokumentációkra és vízjogi
engedélyezési tervekre történt közel 11000 E Ft összegben.
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatásával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya és
Kétsoprony településekre vonatkozóan elkészült a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve. 2006. évben 1.188
E Ft, 2007. évben 4.152 E Ft került kifizetésre. A 4.272 E Ft összegű támogatást június hónapban kapta meg
önkormányzatunk, mint gesztor, melyből 2.851 E Ft-ot átutaltunk a társönkormányzatok részére.
Az önkormányzat 3.000 E Ft támogatást nyert a 46-os számú főút Kodály út és Endrődi híd közötti kerékpárút
szakaszának tervezésére és engedélyeztetésére. A terv elkészült, a tervezési munkát, azaz 6768 E Ft-ot átutaltunk
a tervező cégnek.
A 9 db lakóút elkészült, közel 67000 E Ft-ot fizettünk ki a kivitelezőnek, a tervezőnek és a forgalomba helyezés
díjaként. További útépítések engedélyes tervei több mint 4000 E Ft-ba kerültek az önkormányzatnak.
Az idegenforgalmi koncepció elkészült 1.980 E Ft-os összegben.
Számítógép beszerzésre közel 9000 E Ft-ot fordítottunk (ebből 2500 E Ft CKÖ beszerzés, 182 E Ft Térségi
Humánsegítő Szolg., 211 E Ft Városi Alapfokú Műv.okt.Int.). Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatására 4.529 E Ft-ot nyert önkormányzatunk pályázat útján, melyből a 16/2007. (III.14.) OKM
rendeletben foglaltak figyelembevételével 732 E Ft-ot a Taninform szoftver felhasználási jogára fizettünk ki. A
Taninform szoftverhez a Kis Bálint Általános Iskolának, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolának és a Kner
Imre Gimnáziumnak van meg a hozzáférése.
A holtágak rehabilitációjával kapcsolatban több mint 7000 E Ft került kifizetésre. Révzugi szivattyú
villamosítására 3.667 E Ft-ot fordítottunk. Az elmaradt szennyvízbekötések összege több mint 5000 E Ft.
Az endrődi ligeti játszótér építése 2.110 E Ft-ba került.
A Liget Fürdőben elkészült a pancsoló medence, 2007. évben 8160 E Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.
A támogatás értékű felhalmozási kiadás 11892 E Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a hulladéklerakó
rekultivációs tervével kapcsolatban a társönkormányzatoknak (Hunya, Kétsoprony, Csárdaszállás) átutalt
pályázati támogatás 2851 E Ft összegét, valamint Békés Megye Önkormányzata gesztor részére a címzett
támogatással megvalósuló „6 település belvízrendezéséhez” megnevezésű programhoz biztosított 9041E Ft saját
erő összegét.
A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 83,3 %-ban teljesült, mely az első lakáshoz
jutók vissza nem térítendő támogatását (2398 E Ft), a 15 % közmű-visszatérítéseket (4240 E Ft), a dél-alföldi
ivóvíz minőség javító programra Szeged Konzorciumnak átutalt 3415 E Ft összeget foglalja magába, továbbá a
Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulások visszafizetésének 1673 E Ft összegét. A
holtág egyesületek részére 3012 E Ft kifizetés történt a pályáztatási eljárás sikeres befejezését követően, mely
összeget az ez évtől életbelépett új támogatási rendszer keretében a 11/2007 (II.26.) Gye. Kt. rendelet alapján az
egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használhatják
fel. A Tűzoltó Egyesület részére gépjármű vásárlásához az önkormányzat 1875 E Ft-ot biztosított.
A kölcsönök 21013 Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét (4727 E Ft), a közköltséges temetéssel
kapcsolatos kölcsön összegét (3786 E Ft), továbbá a Liget Fürdő részére biztosított tulajdonosi kölcsön 12500 E
Ft összegét foglalja magába. Az államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök közé tartozik az olyan közköltséges
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.
Rövid lejáratú hitelfelvétel:
A likvid hitelfelvétel előirányzata az eredeti 194000 E Ft-ról 0 Ft-ra csökkent a költségvetési
rendeletmódosítások során, az önkormányzatnál 2007. évben hitelfelvételre ténylegesen nem került sor.
Hitel visszafizetés alakulása:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 2005. évben 3000 E Ft összegű mikro hitel felvétele történt, mivel a
Tanoda pályázathoz megítélt támogatást utófinanszírozással biztosította a támogató minisztérium és a felmerült
költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A program lezárult, a támogatás végleges
elszámolására azonban csak a 2008. februárjában elvégzett helyszíni ellenőrzést követően kerülhet sor. Így a
3000 E Ft hiteltartozás 2007. december 31-én még fennálló tartozása a Kisebbségi Önkormányzatnak,
kamatfizetési kötelezettség fizetése mellett.
A finanszírozás kiadásainál és bevételeinél az átfutó, függő tételek teljesítési adatai jelennek meg.
A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi működése
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bevételek
Az intézmény a Közoktatási Közalapítványtól eszköz beszerzésre 605 E Ft-ot nyert, illetve továbbképzésre 233
E Ft-ot, mely összegek felhasználásra kerültek, illetve az intézmény a pályázatokkal el is számolt. Az Oktatási és
Kulturális Minisztériumhoz benyújtott pályázaton az intézmény 2063 E Ft támogatást kapott, melyből 2007.
évben 869 E Ft került felhasználásra felszerelések és taneszközök korszerűsítésére, 2008.-ra 1194 E Ft húzódik
át.
Működési kiadások
A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások a rendelkezésre álló előirányzatok
keretein belül teljesültek az intézménynél.
Felújítás, fejlesztés
A Művészetoktatási Intézmény számítógép beszerzésre 211 E Ft-ot fordított.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljáráson túljutott, a minősítési eljárás év
végével befejeződött. Az iskola a minősítés során kiválóra minősített címet nyert. A minősítési eljárás folyamán
az iskola bizonyos szakok tekintetében nem felelt meg a szükséges szakképesítési feltételeknek. Ennek
értelmében 2007. szeptember 1-től megszűntetésre került 5 szak (magánének, moderntánc, modern kortárs tánc,
társastánc, báb).
Városi Könyvtár
Bevételek
Az Országos Széchenyi Könyvtártól átvett 48 E Ft-ot az intézmény felhasználta.
Működési kiadások
A működési kiadások teljesülése a módosított előirányzatok összegein belül történt.
2007. december 1. napjától a korábbi intézményvezető nyugdíjazását követően új könyvtárvezető került
kinevezésre.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
A Térségi Humánsegítő Szolgálat a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátás és a logopédiai feladatokat a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulásban részt vevő önkormányzatok területén látja el. Ezen
feladatok után az intézményt társulási normatíva is megilleti, mely összegek jelentősen javítják az intézmény
költségvetési pozícióját.
Bevételek
Többcélú kistérségi társulástól átvett támogatás értékű működési bevétel összege 9231 E Ft.
2007. évben az intézménynél két HEFOP-os pályázat volt folyamatban, mindkét pályázat szociális szakemberek
képzésére irányult Békés megye illetve Gyomaendrőd és vonzáskörzete területén.
Az intézménynél a HEFOP 2.2. (Szociális szakemberképzés Békés megye területén) pályázattal kapcsolatos
összes 1702 E Ft dologi jellegű kifizetés az év első felében jelentkezett (2007. június 30-ával a projekt lezárult).
A kiadások forrása a 3922 E Ft pályázaton elnyert támogatás, melyből 2505 E Ft (Hazai forrás: 626 E Ft, EU-tól
átvett pénz: 1879 E Ft) kiutalása megtörtént az intézmény részére.
A Szociális szakemberképzés

Gyomaendrődön és vonzáskörzetében megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az intézmény 445 E Ft összegű
támogatást kapott meg 2007. évben, mely bérjellegű és dologi jellegű kiadásokra lett fordítva.
Működési kiadások
A gazdálkodás az intézmény rendelkezésére álló előirányzat keretein belül történt.
Felújítás, fejlesztés
Az intézmény által 2007. évben 182 E Ft összegben vásárolt számítógép forrása a 2006. évi pénzmaradvány volt.

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
A Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételei 64,59 %-ban teljesültek.
A 2007. évi költségvetési törvény a kisebbségi önkormányzatok részére 640 E Ft állami támogatást biztosított
éves működésükhöz.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyertes uniós pályázatai az alábbiak voltak:
A Kis Bálint Általános Iskolával közösen benyújtott pályázat „ Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integrált nevelése” céljából (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program- HEFOP 2.1.5). Elnyert
támogatási összeg: 1050 E Ft, melyből a CKÖ 263 E Ft támogatási előleget megkapott és felhasznált.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal szociális szakemberek képzésére benyújtott pályázaton (HEFOP
2.2.1) a kisebbségi önkormányzat 13083 E Ft támogatást nyert, melyből 3271 E Ft előleg formájában
jóváírásra került az önkormányzat számláján. Ezen összegből 771 E Ft működéshez kapcsolódó EU-tól
átvett pénz, 2500 E Ft felhalmozási célra átvett pénz (625 E Ft hazai forrás, 1875 E Ft EU
költségvetéstől átvett), melyet 10 db számítógép vásárlására fordított az önkormányzat.
Közhasznú foglalkoztatására működési célú pénzeszköz átvétel összege állami pénzalaptól 1417 E Ft (2 fő
adminisztratív dolgozó foglalkoztatása).
Alapítványtól Cigányzenész találkozóra nyert támogatási összeg 390 E Ft, Gyerekek táboroztatására 140 E Ft.
A kiadások 61,61 %-ban teljesültek, ezen belül a működési kiadások 76,9 %-ban.
A HEFOP 2.2.1 pályázat kapcsán 438 E Ft személyi juttatás és hozzá kapcsolódó munkaadói járulék lett
kifizetve, továbbá 1060 E Ft dologi jellegű kiadás, HEFOP 2.1.5 pályázathoz kapcsolódóan 100 E Ft dologi
kiadás jelentkezett.
A Tanoda pályázat elszámolása során fellépő problémákból adódóan az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága 3000 E Ft összegű támogatást visszatartott és 2008. február 19-én helyszíni
ellenőrzést folytatott le a kisebbségi önkormányzatnál. Ezen program előfinanszírozására felvett 3000 E Ft
összegű hitel visszafizetési határideje 2006. december hónapban lejárt, majd 2007. szeptemberében a Mikrohitel
Zrt. inkasszót rendelt el a CKÖ költségvetési számlájára.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működőképességének fenntartása illetve az egyre súlyosabb pénzügyi
problémák megoldása céljából árverés útján értékesítette a tulajdonában lévő 10 hektárnyi földterületet. Ezen
összegből 2008. évben az önkormányzat rendezte fennálló tartozásait.
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évben 1169 E Ft-tal gazdálkodott, mely az állami támogatás mellett
118 E Ft saját bevételt (Batyus bál belépő), 289 E Ft összegben előző évi pénzmaradványt valamint 130 E Ftban működési célra átvett pénzeszközt tartalmaz (100 E Ft támogatása Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítványtól anyanyelvi tábor szervezésére, továbbá 30 E Ft támogatás a Békés Megyei
Önkormányzattól a Sváb bál megrendezésére).
A kiadások 73,22 %-ban teljesültek, mely az anyanyelvi táboroztatáshoz kapcsolódóan 89 E Ft személyi
juttatást és 30 E Ft munkaadót terhelő járulékot tartalmaz, továbbá 737 E Ft dologi kiadást.
Az önálló intézmények (Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási
Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóit a
mellékletek tartalmazzák.
A költségvetési szervek által benyújtott beszámolók szakmai felülvizsgálata megtörtént:
 Az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatok szakmai teljesítése és annak költségvetési
előirányzattal való egyezősége megfelelő.






A normatív támogatás elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt minden intézménynél, az
intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás összegét nem lépték túl.
Az eredeti, módosított
terv és tényadatok eltérése az alábbiak szerint alakult:
Eltérés mutatkozott a Városi Gondozási Központnál a pénzeszköz átadásoknál (362 E Ft többlet
kiadás), melyet az intézmény a pénzmaradvány felhasználással kapcsolatosan a pénzforgalom nélküli
kiadásokból finanszírozott. Továbbá a Városi Egészségügyi Intézménynél a munkaadót terhelő
járulékok kiadásoknál jelentkezett 327.-EFt összegű túllépés, melyet a dologi kiadásokból
finanszírozott az intézmény. A Városi Gondozási Központnál az Intézmény átszervezéséből adódott
ezen technikai jellegű túllépés. A Városi Egészségügyi Intézmény esetében értesítettük az intézmény
gazdaságvezetőjét a megállapított túllépés összegéről, továbbá kértük, hogy indokolja az eltérés okát,
felhívtuk a figyelmet, hogy az elkövetkezendő időszakban a fő előirányzatok összegénél ne keletkezzen
túllépés.
Az intézményi beszámolók az önkormányzat által megadott szempontok alapján készültek.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogszabályi előírások szerint köteles könyvvizsgálót alkalmazni, melyet a
211/2005. (IX.29.) Kt. számú határozat értelmében a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft látja
el. A szerződés szerint a díjazása negyedévenként 249.-E Ft +ÁFA összegű.
Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából
nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak:
 Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360
 Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023

Határozati javaslat:
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat és intézményeinek 2007. évi
zárszámadási beszámolóját elfogadja.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az intézmények 2007. évi
pénzmaradvány összegeit. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét a 2008. évi költségvetés tartalékába
helyezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 16.
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Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
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Ikt. szám: 365 / 2008

Kiegészítő melléklet
a 2007. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz

I.

A feladat általános értékelése

1. Tanulólétszám alakulása

Megnevezés

2006.
2007. évi
évi
tény
tény
létszám
létszám

Iskolai oktatás
iskolai oktatás 1-4 évf-on

251

ebből: -SNI
- magántanuló
iskolai oktatás 5-8 évf-on

226
19

14

2

1

321

ebből: -SNI
- magántanuló

315
20

25

1

2

Óvodai nevelés *
- Százszorszép óvoda

0 113

ebből: - SNI

0

- CSárdaszállási óvoda

0 12

ebből: - SNI
Összes létszám:

3

0
572

1
666

* Azok létszáma is szerepel, akik 2007. december 31-ig a 3. életévüket betöltötték és a 2007/2008-as
nevelési évben az óvodai nevelést igénybe vették.
Az oktatásban, nevelésben részesülő gyermekek összlétszáma 94 fővel nőtt az előző évhez képest, mely
köszönhető az óvodai feladatbővülésnek. A sajátos nevelési igényű tanulók összlétszáma nem változott
2006-hoz viszonyítva.

2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
Megnevezés
2007.01.01
2007.12.31
Óvodapedagógus
8
Pedagógus
52
45
Technikai *
22
29
Iskolai oktatás összesen
74
82
* Technikai dolgozók foglalják magukba az 1 fő csárdaszállási telephelyen foglalkoztatott dajkát.

2007. évben az intézmény foglalkoztatottjainak létszámát befolyásoló tényezők:
- a 4/2007.(II.26.) Gye. KT rendelet 12§ (2) bekezdése alapján végrehajtott létszámleépítés, mely
keretében 7 fő közalkalmazott jogviszonya felmentéssel szűnt meg:
- 2 fő jogviszonya 2007. július 31-ei hatállyal,
- 1 fő jogviszonya 2007. szeptember 30-ai hatállyal,
- 1 fő jogviszonya 2007. október 26-ai hatállyal,
- 2 fő jogviszonya 2007. október 31-ei hatállyal,
- 1 fő jogviszonya 2007. november 26-ai hatállyal,
- a 148/2007.(V.31.) Gye Kt határozata értelmében 2007. augusztus 1-jétől történő óvodai feladatellátás
létszámnövekedést eredményezett (8 fő óvodapedagógus, 5 fő technikai)
- 2007. szeptember 1-jétől Csárdaszállás Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés
következtében az intézmény létszáma 1 fő 6 órás részmunkaidős dajkával növekedett.
A fentiek következtében az intézmény dolgozóinak (a részmunkaidős dolgozók teljes munkaidőre átszámítva)
létszáma 2007. december 31-én 82 fő, azaz az engedélyezett álláshelynek megfelelő. Az intézménynek nincs
üres, sem tartósan üres álláshelye.

3. Iskolai tevékenységek alakulása
- A napközis foglakozáson résztvevő tanulók létszáma 41.498 napközis nap figyelembe vételével 224 fő 10
napközis csoportban. Az előző költségvetési évben 38 fővel több volt.
- A közoktatási miniszter által kiadott program alapján szervezett képesség-kibontakoztató felkészítésben
2006/2007-es tanévben 20 fő vett részt, mint az előző költségvetési évben.
A foglalkozások célja a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása és a többi tanulóhoz történő
felzárkóztatása.
- A 2006/2007-es tanévben a 4. és 8. évfolyam kivételével összesen 19, a 2007/2008-as tanévben minden
évfolyamról összesen 51 érintett tanuló vett részt integrációs felkészítésen, mely keretei között a gyermekek
esélyegyenlőségének megteremtése, hátrányos helyzetük kompenzálása folyik.
- Intézményünkben kompetencia alapú oktatás folyik az 1.-2. évfolyamon szövegértés és matematika
kompetencia területen, valamint az 5.-8. évfolyamokon szövegértés kompetencia területen.
- A szervezett intézményi étkeztetést 65.732 élelmezési nap figyelembe vételével, 389 gyermek vette igénybe (
ebből 9 fő csárdaszállási óvodás, 71 fő százszorszép óvodás és 318 fő iskolás), melyből összesen 15 fő óvodás és
168 fő iskolás volt jogosult térítési díjkedvezményre.
- Ingyenes tankönyv ellátásban 265 fő részesült, az összes tanulólétszám 49%-a, az előző évhez képest 5%-kal
kevesebben.
II.
1.

Bevételek alakulása

Alaptevékenység bevételei

Alaptevékenység bevételeinek éves előirányzata 19.515 eFt, ennek teljesítése 19.931 eFt, az éves előirányzat
102%-a.
A 2%-os növekedést eredményezte:
- minden negyedévben visszaigényelhető Áfa keletkezett,
- a felnőtt, rezsiköltséget is térítő étkezők tervezetthez képesti létszámnövekedéséből eredő bevétel növekedés.
A felnőtt étkezőkből eredő többletbevétel némileg ellensúlyozta a diákétkezőkből és az óvodások létszámának
elmaradása miatti bevételkiesést.
Az állami feladatok ellátása során létrehozott árú és készletérték pénzügyi teljesítése a tervezetthez képest
kismértékben elmaradt.
A bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások elmaradása összességében 1.319 eFt visszafizetési
kötelezettséget jelentett az intézménynek.

2.

Átvett pénzeszközök alakulása

Az intézmény 18 db pályázatot nyújtott be a különböző alapítványok és szervek pályázatait figyelve. A nyertes
pályázataink támogatási összegei előirányzat módosítást követően megjelentek működési célú pénzeszköz
átvételeink között, 10.256 eFt összegben:
- ICsSzEM-től drogprevenciós tevékenységek támogatására
517eFt
- Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól
1.081eFt
- pedagógus továbbképzés támogatása
- környezeti nevelés, egészséges életmódra nevelés elősegítésére
- eszközfejlesztésre
- Tempus Közalapítványtól „Útravaló ösztöndíjprogram”
155eFt
- HEFOP 2.1.5.B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése”
elnevezésű konzorciumi pályázatból befolyt támogatási előleg
1.500eFt
- HEFOP 3.1.3. „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint
Általános Iskolában” elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege
6.404eFt
- Munkaügyi Központ által 3 fő foglalkozatott után átvállalt bér és járulék
599eFt

III.

Kiadások alakulása

1. Személy jellegű juttatások alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

147.066 eFt
178.995 eFt
175.125 eFt

97,8%

A személyi jellegű juttatások eredeti előirányzatában bekövetkezett jelentős mértékű változást a következő
tételek okozták:
- 7 fő létszámleépített közalkalmazott felmentésével kapcsolatos kiadások (szabadságmegváltás, 13. havi
juttatás, felmentési illetmény, végkielégítés),
- óvodai feladatbővülések következtében felvett dolgozók személyi jellegű juttatásainak előirányzata,
- pályázatokon nyert összegek személyi jelegű juttatásokat érintő része,
- Munkaügyi Központ által átvállalt bér és járulék.
A 2,2 %-os elmaradás főként az óvodai feladatellátáshoz - a racionalizált bérgazdálkodás eredményeként - ,
valamint a munkaügyi központ által átvállalt bérhez köthető.
2. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

48.096 eFt
58.273 eFt
55.918 eFt

96%

A személyi jelegű juttatásokkal szinte minden munkaadókat terhelő járulék egyenesen arányosan változott,
kivéve a táppénz-hozzájárulást, mely teljesítése jelentősen elmaradt a tervezettől a kevesebb idejű táppénzes
állományok miatt.

3. Dologi kiadások alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

51.219 eFt
66.784 eFt
55.075 eFt

82,5%

A dologi kiadások előirányzatának módosítására a következő okok miatt volt szükség:
- előirányzat növekedést jelentettek a pályázaton nyert összegek dologi kiadásokat érintő
része, valamint az óvodai feladatbővülésekkel járó dologi kiadások,
- előirányzat csökkentést vont maga után az élelmiszer-beszerzés és a térítési díj elmaradásának, valamint a
tankönyvbeszerzés és a hozzá kapcsolódó árú– és készletértékesítés elmaradásából adódó visszafizetési
kötelezettség.

A dologi kiadások kedvező finanszírozása több tényező együttes eredménye:
- kedvező időjárási viszonyok miatt lecsökkent energiafogyasztás,
- nagyszámú nyertes pályázat jótékony közreműködése,
- az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások kedvező alakulása.
A dologi kiadások teljesítése áthúzódik 2008. évre feladattal terhelt pénzmaradványként.

Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

IV.

Felújítási, felhalmozási kiadások

0 eFt
4.119 eFt
3.874 eFt

94,1%

A módosított előirányzat a 2006. évi szabad pénzmaradvány átvétele, pályázati összeg elnyerése és dologi
kiadásokból törtnő átcsoportosítás eredménye.
A teljesítés magába foglalja a következő tételeket:
- Felújítás:
- Fő úti főépület szennyvízhálózatra történő rákötése,
vizesblokk felújítása
2.697 eFt
- Százszorszép Óvodai tagintézmény burkolási munkálata
560 eFt
- Felhalmozás:
- Dell Power Edge szerver
318 eFt
- Yamaha elektromos zongora
184 eFt
- JVC videokamera
115 eFt

V.

Tárgyévi pénzmaradvány

A 2007. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege 18.593 eFt, mely a következő
tételekből tevődik össze:
- HEFOP 3.1.3. pályázati összegből fel nem használt rész
3.406.113
3.406 eFt
- HEFOP 2.1.5. pályázati összegből fel nem használt rész
2.454.924
2.455 eFt
- Százszorszép óvodai tagintézmény központi fűtés kialakítása
6.872.077
6.872 eFt
- pedagógus továbbképzés szakvizsga feladattal terhelt
pénzmaradványa
151.842
152 eFt
- pedagógiai szakmai szolgáltatás
6.600
7 eFt
- Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő központosított
előirányzat kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa 2.583.000
2.583 eFt
(IPR menedzsment működtetése, módszertani adaptációt segítő munkacsoport megbízási díja, tanulóbarát
tanterem kialakítása…stb)
- Tempus Közoktatási Közalapítvány „Útravaló ösztöndíj”
pályázat fel nem használt része
35.000
35 eFt
- Csárdaszállási telephely kiegészítő költségvetéséből
fel nem használt támogatás
575.984 576 eFt
- Fő úti iskolaegység főépületének homlokzat felújítási munkálatai
126.127 126 eFt
- Munkaruha ( Hornokné Nemes Eszter, Tímár Béláné)
35.000 35 eFt
- 6 db projektor (183.600 Ft/db) és 6 db E-Beam Complete
White Board with USB (183.000 Ft/db)
2.199.600
2.200 eFt
- 54 db 2GB pendrive
145.800
146eFt

Gyomaendrőd, 2007. március 11.
Fülöp Istvánné
intézményvezető

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
5502 Gyomaendrőd Népliget út 2.sz.
Intézményi beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
I. A feladat általános értékelése:
1.Tanulói létszám adatok: (fő)
Feladat ellátási hely

2006/2007 tanév
tényadat fő
402

Megnevezés

2007/2008 tanév tény
adat fő
411

Iskolai oktatás 1-8
évfolyam
Ebből sajátos nevelési
84
82
igényű
Óvodai nevelés
13
0
Csárdaszállás
Iskolai oktatás 1-8
40
13
évfolyamon
Ebből sajátos nevelési
10
1
igényű
Óvodai nevelés
13
0
Hunya
Iskolai oktatás 1-8
45
0
évfolyamon
Ebből sajátos nevelési
8
0
igényű
Az intézmény feladat ellátása a 2007/2008.tanévben az alábbiak szerint módosult az eredeti költségvetés
tervezéshez viszonyítva..

Hunya község önkormányzat mint tagintézmény megszünt 2007. szeptember 01-én.

Csárdaszállás önkormányzat tagintézménytől az óvodai feladat ellátás átkerült a Kis Bálint Általános
Iskolához.

A felső tagozatos tanulók iskolabusszal bejárnak a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolába.
A normatív állami támogatás a feladat változásokkal október hónapban lemondásra került.
Gyomaendrőd

A fent felsorolt módosítással az intézmény 2007.évi költségvetés végrehajtása az alábbiak szerint alakult.
II.Foglalkoztatottak alakulása:
nyitó létszám 2007. január 01-én 93 fő

záró létszám 2007. December 31.-én 74 fő

A 2007.évi költségvetési rendeletben meghatározott 6 fő pedegógus létszám leépítése az év során végrehajtásra
került. A feladat ellátás változása miatt további 13 fő létszám leépítésre került sor.
Központosított pályázaton 8 fő létszámleépítéshez 16.995 E Ft összeget nyert az intézmény.
Az iskola a pályázati összeget a tényleges kifizetés alapján támogatásként kapta meg.
III. Működési kiadások :
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat

Megnevezés
Személyi juttatások
összesen

Eredeti előirányzat

Teljesítés

186663

196829

194931

. Gyomaendrőd
Csárdaszállás
. Hunya
Járulékok összesen
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
Dologi kiadások összesen

145443
18914
22306
60709
47094
6256
7359
57815

163345
16350
17134
62307
51958
5047
5302
64708

161447
16350
17134
61329
50980
5047
5302
60713

Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
Ellátottak juttatása
összesen
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya

45194
5992
6629

57185
3400
4123

53193
3400
4123

3406

2813

2809

2810
396
260

2750
63
0

2746
63
0

1. Személyi juttatásnál a növekedés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 10.166 E Ft.

Növekedés van a Gyomaendrődi Iskolánál, csökkenés van a feladat átadás miatt szeptember 01-től Hunya
és Csárdaszállás módosított előirányzatában.

Évközben kifizetésre kerültek a költségvetésben meghatározott létszámleépítéssel kapcsolatos többlet
kiadások A módosított előirányzat növekedés 12.875 E Ft E Ft .

A június havi munkabér kifizetéstől minden hónapban kifizetésre került a 2007.évre esedékes 13.ik havi
előleg 1/12ed. része, mely összeg szintén a módosított előirányzat része.

Többlet kiadás mutatkozik a HEFOP pályázat miatti megbízási díjak kifizetésével.
2.-Járulékok vonatkozásában a többlet kiadás kapcsolódik a személyi juttatásokhoz.
3. Dologi kiadásoknál a növekedés 6.300 E Ft.
A növekedés indoka:

Az intézmény működési többlet bevételekből ,

HEFOP pályázat dologi kiadás tervezett része,

Esélyegyenlőségi pályázat dologi kiadása

Egyéb pályázatok
IV.
Intézményi beruházások
Módosított előirányzat 2.830 E Ft a teljesítés 230 E Ft, mely összeg egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás
jogcímén bútor beszerzést tartalmaz. A megmaradt 2.600 E Ft a pénzmaradvány része, amelyet az iskola 2008.
évben a vizesblokk épület felújítására használja fel.
V. Bevételek:
1.Saját intézményi működési bevételek növekedése: 3.838 E Ft
(A növekedés az eredeti előirányzathoz viszonyítva )

A biztosítótól kártérítés címen 1.602 E Ft került átutalásra

Áfa visszatérülés bevétel 2.850 E Ft

Egyéb saját bevétel kiesés - 614 E Ft
2. Támogatásértékű működési bevétel módosított előirányzat növekedés 9.726 E Ft a teljesítés összege a
módosított előirányzathoz –2.397 E Ft

HEFOP pályázat 3.087 E Ft

Csabai Közalapítványos pályázat eszköz beszerzésre 596 E Ft

Drog provenciós pályázat 371 E Ft

NUPI Sport XXI. pályázat 250 E FT

Közhasznú foglalkoztatott támogatás 1.851 E Ft

Előző évi elszámolásból Kistérségi normatív támogatás 314 E Ft
3.Felhalmozási célra HEFOP pályázat 230 E Ft.
VI. Előző évi pénzmaradvány bevétele:1.763 E Ft
Ebből visszafizetési kötelezettség az önkormányzat felé 947 E Ft.
A megmaradt 816 E Ft dologi kiadásként került felhasználásra.
A bevételeknél az átvett pénzeszköz jelentette a legnagyobb összegű módosítást.
Az iskola a megjelent pályázatok számbavétele alapján, igyekezett maximálisan kihasználni a a lehetőségeket.
Tárgyévi pénzmaradvány kimutatás:
7.077 E Ft pénzmaradvánnyal zárt az intézmény, a pénzmaradvány teljes mértékben feladattal terhelt.( ebből a
kiutalatlan támogatás összege 6.119 E Ft)
VII. Önkormányzati támogatás alakulása:
Módosított ei: 286487 E Ft

Teljesítés: 280.368 E Ft.

Maradvány: 6.119 E Ft

VIII. Normatív állami támogatás elszámolása:
Év közben lemondásra került a feladat változásokhoz kapcsolódó ( Hunya, Csárdaszállás) normatív állami
támogatás.
Az év végi normatív állami támogatás végleges elszámolása során az iskola többlet normatív támogatásra
jogosult.
Az iskolánál a veszélyes hulladék kezelése a jogszabályi előírásnak megfelelően alakul.
Megállapodás alapján, elszállításra kerültek. ( konyhai étkezési hulladék, étolaj és zsír.)
Közvetett támogatásban nem részesült az iskolánál senki.
Kintlévőségek alakulása: Étkezési térítési díj kintlévőségi hátralék összege 2007. december 31.-én 625 E Ft. A
kintlévőség behajtására az intézmény minden lehetőséget fel tár. A térítési díj hátralékot folyamatosan fizetik be
felszólításra, az ügyfelek. Bírósági végrehajtásra átadva 280.000Ft.
HEFOP-2.1.5 HEFOP-2.1.6, EU forrásból megvalósult pályázatokról tájékoztató.
A projekt címe:

„Tanuljunk együtt”
HEFOP-2.1.5-05/1-2006-01-0024/1.0
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

Kiírója:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL
Program Irányadó Hatósága

A projekt célja:
▪

Gyomaendrőd, Füzesgyarmat és Bucsa települések iskolái sikeresen bevezessék, illetve hatékonyan
működtessék a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának pedagógiai rendszerét. Ennek
eredményeként a tanulók eltérő szociokulturális hátteréből eredő különbségeket az iskola fokozatosan
csökkentve esélyt adjon minden tanulónak képességei kibontakoztatásához, a továbbtanuláshoz, majd ezáltal
a sikeres munkavállaláshoz.

A célok elérése érdekében végzett tevékenységek:
▪

Az idevonatkozó jogszabályok, szakmai anyagok tanulmányozása.

▪

Helyzetelemzés az adott településen (családsegítő, fenntartó, stb.).

▪

Tervezés a helyzetelemzés és a jogszabályok ismeretében.

▪

Tantestületi továbbképzések segítségével a módszertani kultúra és eszköztár fejlesztése.

▪

A jó gyakorlatok átvétele, az egymástól való tanulás hospitációval és konzultációkkal.

▪

Az integráció beépítése az iskolai dokumentumokba.

▪

Szakértő igénybevétele a jogszabály értelmezésekhez és azok gyakorlati megvalósításához, valamint a
dokumentumok felülvizsgálatához.

▪

Az együttnevelésre alkalmas közösségi terek kialakítása.

▪

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat bevonása az iskola életébe, a cigány származású családok
támogatásának elnyerése.

A projekt megvalósulásának időtartama 2006.07.01-től 2007.12.31-ig.
A projekt teljes költségvetése: 14 387 346 Ft, melyből a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolára eső
rész 4 788 432 Ft.
Megnevezés
Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek
Eszközbeszerzés
Szakmai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése
Közvetett rezsiköltségek
ÖSSZESEN:

Szerződés szerinti összeg
Ft
2 704 626
230 954
317 808
1 205 044
330 000
4 788 432

Megvalósulás összege
Ft
2 506 341
230 000
317 808
1 169 629
309 256
4 533 034

Az összesenből, 2007 gazdasági évben elszámolt kiadások összege 2 392 018 Ft.
A pályázat elszámolása folyamatban van, 2008. évre áthúzódik.
A projekt címe:
Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és
rendszerének építéséhez Békés Megyében
HEFOP-2.1.6/05/01.-2005-08-0017/1.0

információs

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL
Program Irányadó Hatósága

Kiírója:

A projekt célja:
A sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelése, szakmai hátterének megerősítése.
A célok elérése érdekében végzett tevékenységek:
30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés: Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek (2 fő).
30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés: Kompetencialapú oktatás (5 fő).
60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés: Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése (2 fő).
Kompetenciaalapú programcsomagok adaptációja
1. és 2. évfolyamon:
▪

szövegértés-szövegalkotás kompetencia,

▪

matematika kompetencia.

5. és 7. évfolyamon:
▪

olvasás-szövegértés kompetencia,

▪

szociális és életviteli kompetenciák.

Szülői fórum
Konzultáció, esetmegbeszélés az EGYMI szakembereivel.
Hospitálás.
Fejlesztő szoftverek használatának bemutatása.
Családgondozás.
Eszközbeszerzés:
-

1 db hordozható számítógép,

-

1 db DISLEX program

-

fejlesztő szoftverek, taneszközök, szakirodalom.

A projekt megvalósulásának időtartama: 2006.04.01-től 2007.11.30-ig.
A projekt intézményünkre eső költségvetése: 2 000 000 Ft.
Megnevezés
Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek
Eszközbeszerzés
Egyéb kis értékű eszközök és anyagok beszerzése
ÖSSZESEN:

Szerződés szerinti összeg
Ft
1 335 620
450 000
214 380
2 000 000

Az összesenből, 2007. gazdasági évben elszámolt kiadások összege 1 002 392 Ft.
A pályázat elszámolása folyamatban van, 2008. évre áthúzódik.
Gyomaendrőd, 2008. március 10.
Farkas Zoltánné s.k.
iskolaigazgató

Megvalósulás összege
Ft
1 335 929
451 400
211 296
1 998 625

Kner Imre Gimnázium szöveges értékelése a 2007. évi költségvetési
beszámolóhoz
1.Feladatellátás általános értékelése:
Statisztikai adatok ( 10.01 )
Megnev/év
2005
2006
2007

Gimnázium
229
234
243

Szakközép
114
98
103

Technikum
25
23
0

kollégium
55
58
51

A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves átlagállomány
2007 évben 9 fővel növekedett, a csoportszám változatlanul 8. A szakközépiskolai tanulók éves étlaglétszáma
viszont 18 fővel csökkent, 4 tanulócsoportban . Az 1 tanulócsoportra jutó tanulók száma a 2007/2008
statisztikai adatok alapján: 28,83 fő.
A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei javultak , de a tanulók egy része inkább a bejárást választja, így
kollégiumban lakók létszáma évek óta 50 és 60 fő között mozog, igy a kihasználtsága a 2007/2008 statisztikai
adat alapján : 56,67 %. A kollégium esetében a fiúk létszáma csökkent.
A közétkeztetést vizsgálva a 37498 élelmezés napból 6894 élelmezési nap(23 fő/átlag) vendég és felnőttétkezés,
30604 élelmezési nap a diákellátás.

Éves átlagban

170

diák étkezik, igy a konyha kihasználtsága

összességében 96,5% –os.
2. Foglalkoztatottak ellátása:
44 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot, 40 fő főállású foglalkoztatottal, és 6 fő óraadóval, akiknek
átszámított órájuk 3,34 fő álláshelyet érint.
3. Bevétel alakulása:
A saját bevételt 17 %-kal teljesítettük túl, aminek legfőbb oka az, hogy a dolgozók mind nagyobb számban
veszik igénybe az intézményi étkezést, 2007 évben 2515 e/Ft bevételt jelent.
A szakképzési számla kamatbevétele 345 e/Ft.
Az állami feladatok ellátása során értékesített tankönyvek teljesítése elmaradt a tervezett adattól , aminek oka ,
hogy külső vállakozó végezte a tankönyvforgalmazást.
A nyári szálláshely bérbeadásból származó bevételi 247 e/Ft kiesés oka, hogy több, kisebb csoport volt ebben
az évben a kollégiumban.
A felügyeleti szervtől kapott támogatás 158140 e/ft.
Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyeztű tanulók továbbtanulásának
támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2007 évben realizált összege 749. E/Ft.
Szakképzési támogatás címén 1188 e/Ft összegű támogatást érkezett a bankszámlára, , melynek egy részét a
számítástechnikai termek felújítására, parkettázására, gépek fejlesztésére használtuk fel
4.Kiadások alakulása:
A személyi juttatások kiadása a feszített gazdálkodás jegyében 98,5%-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi
állománynak köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt
kötelezettségeket.
A dologi kiadások teljesítése 30577 e/Ft.

Az ingyenes tankönyvellátásra 927 e /ft-ot költöttünk, 120 diák részére kellett ingyentankönyvet biztosítani. Az
ingyentankönyvet iskolánkban a könyvtárból 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)
A normatív állami hozzájárulást megalapozó létszám adatok a tankönyvtámogatás és az étkezés 2007 évben
elszámolható összegeihez: (FŐ)
Tartósan beteg

3.v.többgyermekes RGYVkedv.
család

Ingyenes tankönyvellátás 17.2.a

10

49

61

Kedvezményes étkeztetés 17.1

5

24

40

A gáz és villamosenergia áremelése következtében a kettő együttes teljesítése 6503 e/Ft, az előző évi 6767 e/Ft
teljesítéssel szemben.
1380 e/Ft kisértékű tárgyi eszközök között beszereztünk számítógép asztalt és számítógépes széket, Tv-t, dvdt, videót, 100 db tanulói széket vettünk.
A Tempus Közalapitványtól nyert Útravaló ösztöndíj kifizetett összeg 608 e/Ft.
5.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 12345 e/Ft. A szakképzési hozzájárulás számla előző évi fel nem
használt egyenlege: 5736 e/Ft, a számla év végi záró egyenlege 1562 e/Ft. A bankszámla egyenleg: 50 e/FT, és
a pénztár egyenlege: 80e/ft. Az Intézmény kiutalatlan támogatása9 872e/Ft.
A pénzmaradvány feladattal terhelt, multimédiás oktatóterem kialakítását folytatjuk, a megrendelt eszközök
hamarosan megérkeznek.
6. Felújítások, beruházások alakulása:

A gépek, berendezések, felszerelések között az alábbi eszközök találhatók:
Érettségi terembe klíma szerelés : 96 e/Ft + ÁFA
20 db Notebook digitális naplóhoz: 2159 e/Ft+ÁFA
Fénymásoló: 425 e/Ft+ÁFA
Digitális tábla szereléssel: 915 e/Ft+ÁFA

Gyomaendrőd. 2008-03-09
Csorbáné Balogh Éva
Gazd.igh

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Gyomaendrőd, Mirhóháti u 1-5
gondozásikp@gyomaendrod.hu
Ikt.szám: X. 93 /2008.

2007. év végi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 389/1998. (XII.15.) KT számú határozata – a Városi Gondozási
Központ alapító okirata - 2007. február 27-i dátummal módosításra került.
Az Intézmény felügyeleti szerve 2007. február 28-ig Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
elnevezése: Városi Gondozási Központ.
Az Intézmény 2007. március 1. napjától többcélú-közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású –
intézménnyé alakult. A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működő telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi székhellyel működő
többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézmény közös fenntartásával oldja meg.
Felügyeleti szerve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Az Intézmény vezetésében is változás történt 2007. évben.
Az intézményvezetőjének, Gellai Józsefnénak nyugdíjba vonulását követően 2007. január 2. napjától 2007.
május 31-ig az intézményvezetői feladatokat Hainfart Lilla megbízott intézményvezetőként látta el. A pályázati
eljárás lebonyolítását követően 2007. június 1. napjától az intézmény vezetője Mraucsik Lajosné. A
gazdaságvezető személye is változott, 2007. június 1-től ezt a posztot is új személy látja el.
I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Feladat ellátási mutatóink:

Ellátottak száma

Ellátottak száma

2006 december 31.

2007. 12.31.

Ellátási forma

Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Emeltszintű id.o.
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Szem .segítés + csak szállítás
Közösségi ellátás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása

80
11
100
110 fő
101fő

130
10
49
117 fő
147 fő

14 fő + 60 fő
11 fő
0

13 fő + 19 fő
9 fő
10 fő

155
30

171
30

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz sorolja a szociális törvény a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás létrehozását. A feladatellátás érdekében 2007. január hónapban megállapodás született
Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között, így 10 jelzőkészülék került kihelyezésre,
melyekről a jelzések a mezőberényi
Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba futnak be.
A jelzőrendszerben délután 16 és reggel 8 óra közötti, valamint a hétvégi ügyeletért a beosztott munkavállalók
tiszteletdíjban részesülnek.
A támogató szolgálatnál látható ellátotti létszám csökkenését az eredményezte, hogy az 1993. évi III. törvény
2007. január 1. napjától csak azok számára teszi lehetővé a támogatószolgálati ellátás igénybevételét, akik

fogyatékossági támogatásban részesülnek, így a felülvizsgálat során több, előző időszakban ellátott személy
kikerült az ellátásból.
Ebben az ellátotti csoportban nem szerepelnek azok a személyek akiket a 17/2003.(VII.23.)KT rendelet 7.§.(8)
bek értelmében a fogyatékos klubba naponta beszállítunk.
A társult településeken élő igénylők részére a társulási megállapodásban foglalt ellátási formákat biztosítjuk.
Hunya községben kialakításra került egy 30 férőhelyes idősek klubja, Csárdaszállás vonatkozásában a nappali
ellátást igénybe vevőket az 1.sz Idősek Klubjában látjuk el.
A táblázatban mutatkozó 30 fő plusz ellátott az idősek nappali ellátásánál a hunyai idősek klubjának ellátotti
létszámát tükrözi.
A hunyai idősek klubja 30 fős ellátotti létszámának 6 napos, továbbá a házi segítségnyújtásban részesülő 17 fő
ellátásához összesen 4 fő főállású munkavállalót alkalmazunk.
2007. szeptember 30-val átadásra került a Térségi Szociális Gondozási Központ részére a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi út 3-9 szám alatti 3542/15 helyrajzi számú telek és épület, összesen 13.929,-eFt bruttó értéken,
melynek célja, a fogyatékosok nappali ellátásának egy helyre történő integrálása, megfelelő pályázati
lehetőségek igénybevételével. 2007. évben e célra pályázati kiírás nem történt, várhatóan a 2008-as költségvetési
évben valósulhat meg az átvett épület e célra történő kialakítása.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 2007. január 1-én 137 fő volt.
Az intézmény működési költségeinek csökkentése érdekében a Képviselő-testület a 4/2007. (II.26.) számú az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésről szóló rendeletének 12.§.(6) bekezdésében arról rendelkezett, hogy az
intézménynél 2007. december 31-re 4 fő álláshely végleges jelleggel történő csökkentésével a munkavállalók
létszáma 133 főre csökkenjen.
A szükséges intézkedést a megbízott vezető megtette, melynek eredményeként a központi irányítás
költséghelyen 2 álláshely, míg a szakmai jellegű szakfeladatokon szintén 2 álláshely megszüntetésre került.
Az álláshelyeken foglalkoztatott munkavállalók közül 2 főnek a munkaviszonya 2007. június 30.-án, további 2
főnek a munkaviszonya 2007. szeptember 30-án megszűnt.
Az érintett munkavállalóknál 3 fő után – a 4/2007. (II.20.) ÖTM rendelet alapján – visszaigénylésre került a
felmentés és végkielégítés jogcímén kifizetett összegek jogszabályban meghatározott része.
Az intézményi társulás következtében létrejött új ellátó egységünk, munkavállalói létszáma az előzőekben
említett 4/2007. (II.26.) Önkormányzati költségvetési rendeletben szereplő 133 fős munkavállalói létszám a
Városi Gondozási Központ munkavállalói létszámára vonatkozott, 2007. december 31. napján - a végrehajtott
álláshelyek megszüntetését követően - munkavállalóink létszáma 137 főben került meghatározásra.
2007. november hónapban 1 főállású dolgozónk halála miatt, 2007. december 31-én intézményünknél az üres
álláshelyek száma 1 volt.
Az intézményi átalakulás következtében a Városi Gondozási Központ (103 intézmény) eredeti előirányzatai
2007. február 28-án lezárásra kerületek a teljesítéshez igazítva.
2007. március 1-el megnyitásra került a Térségi Szociális Gondozási Központ (106 intézmény) intézménye,
mivel az új intézmény a 2007-es költségvetési év közben jött létre, így előirányzatai módosított előirányzatként
kerültek beépítésre.
III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Működési
bevétel
Egyéb
saját
bevétel
Támogatás
értékű
műk.bevétel
áll.
Pénz
alaptól
Tám.értékű

Előirányzat Előirányzat Előirányzat
103
106
összesen
22831
121251
144082

Teljesítés Teljesítés
103
106
22831
121465

Teljesítés
összesen
144296

592

2916

3508

592

2993

3585

210

1893

2103

210

1893

2103

0

18935

18935

0

19298

19298

műk.bev. önk.
És
ktsgvet.
Szervtől
Önkormányzat 76057
i költségvetési
támogatás

202162

278219

76057

200063

276120

2007. évben az intézmény bevételei a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak.
A működési bevételek a 1993. évi III. tv. - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a
29/1993.(II.17.) Kormány rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – szóló
jogszabályok alapján megállapított személyi térítési díjak befizetésének előirányzatát és teljesítését tükrözi, mely
teljesítésből 142.990,-eFt háztartásoktól, míg 1.306,-eFt egyéb befizetéseikből tevődik össze.
2007. december 31-én az intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követeléseinek az összege 588,-eFt
volt.
A Térségi Szociális Gondozási Központ bevételi előirányzatába beépítésre került az időarányos társulási
normatíva – a költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján -, valamint az állami normatíva azon része,
mely Hunya, és Csárdaszállás Községeknél kialakított ellátási formák ellátotti létszámára vonatkozik.
2007. novemberében beépítésre került az önkormányzati támogatás előirányzatába 12.610,-e Ft, melynek oka,
hogy 2007. október 1-vel intézményünk két telephelyén (Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6
szám, valamint az Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u 1-5. szám alatt) az emeltszintű férőhelyek
átminősítésre kerültek normál szintű férőhelyekké. Az átminősítés során az érintett ellátottak (50fő) részére
visszafizetésre került 12.610,-eFt, az általuk befizetett egyszeri beköltözési hozzájárulás- szerződés szerinti időarányos része, melynek fedezetét az önkormányzat biztosította intézményünknek (forrása: ellátottak által
visszafizetett hozzájárulás és önkormányzati kiegészítés).
A támogatás értékű működési bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől előirányzat és teljesítése
a Városi Gondozási Központ zárásával és a Térségi Szociális Gondozási Központ nyitásával kapcsolatos bér és
járulék kifizetések rendezését tükrözi.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés Előirányzat
103
Személyi
44046
juttatások
Munkaadót 13677
terhelő
járulékok
EHO
490
Dologi
18229
kiadások
ÁFA nélkül
Dologi
3631
kiadások
ÁFA-ja

Előirányzat
106
170459

Előirányzat Teljesítés
103
összesen
44046
214505

Teljesítés
106
170347

Teljesítés
összesen
214393

51622

65299

13677

51586

65263

2484
88113

2974
106342

490
18229

2484
88013

2974
106242

17786

21417

3631

17785

21416

Egyéb folyó 660
kiadások

1844

2504

660

1844

2504

2007. évben az intézmény kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatába beépítésre került a létszám
csökkentéssel kapcsolatos kifizetések pályázat útján megítélt része, beépítésre került továbbá a 2007. július
hónaptól 13 havi előleg címen kifizetésre került juttatások, és annak járulékai. Módosított előirányzatként került
beépítésre az új telephelyek beindításával kapcsolatos 4 fő munkavállaló bére és annak járulékai is.
Az előirányzat és teljesítés közötti különbség oka, hogy 2007 évben nem került kifizetésre intézményünknél 1 fő
szakmai dolgozó továbbképzési kötelezettség teljesítését követően kifizetendő egy havi járandósága, a
költségvetési törvény 8. számú melléklete – kötött felhasználású normatíva – alapján.
A dologi kiadások módosított előirányzatába beépítésre kerültek Hunya község telephelyén kialakított ellátási
formák működési kiadásainak előirányzatai.
A dologi kiadások előirányzata és teljesítése közötti 100,-eFt eltérés oka, hogy a 2007. évben az intézmény egyik
ellátottja temetkezési megállapodást kötött az intézménnyel, így

100,-eFt-ot fizetett be költségvetési számlánkra, majdani temetésének költségeire.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)

Ingalanok vásárlása létesítése
Gépek,
berendezések
és
felszerelések vásárlása, létesítése
Intézményi beruházások Áfa-ja

Módosított előirányzat
1850
698

Teljesítés
0
698

139

139

2007. évben intézményünk eredeti előirányzatai között nem szerepelt felújítás és beruházás.
Az ingatlanok vásárlása, létesítése soron szereplő 1.850,-eFt módosított előirányzat nem került teljesítésre a
beszámolási időszakban. Ezen összeget intézményünk egy ellátottja ajánlotta fel végrendeletébe a Térségi
Szociális Gondozási Központ - Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha 2-6.szám) fejlesztésére.
Év közben szükségessé vált a konyha zavartalan működésének biztosításához, hogy beszerzésre kerüljön 1 db 3
aknás gázos sütő, melynek bruttó értéke 674,-eFt volt.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása pedig szükségessé tette, a jelzőkészülékek használatát
elősegítő átjátszóállomás megvásárlását, mely készülék 163,-eFt bruttó értéken került beszerzésre.
A beszerzések fedezetét az Önkormányzat támogatásként biztosította intézményünknek.
Ezen beszerzések módosított előirányzatként kerültek beépítésre az intézmény fejlesztési előirányzatai közé.
ÖSSZEGZÉS
2007. évben intézményünk jelentős szerkezeti és szervezeti változásokon ment keresztül.
Az intézményi társulás létrejötte által lehetővé vált, hogy a társult településeken is teljes mértékben
megvalósuljon a kötelezően előírt alapszolgáltatási feladatok végrehajtása.
A létszámleépítés ellenére 2007-es évben intézményünknél, a intézményi társulás létrejöttével 4 új főállású
álláshely került betöltésre.
A vezetésben bekövetkezett személyi változások, valamint az intézményi átalakulás és feladatnövekedés sok,
eddig nem tapasztalt új dolgot hozott magával.
Összegzésül elmondható, hogy az intézmény gazdálkodása stabil, a meglévő előirányzataival a lehetőségeken
belül megfelelően gazdálkodott.

Gyomaendrőd, 2008. március 9.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

A Városi Egészségügyi Intézmény 2007. 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. 2007.évben 3061 főt= 4971 pontot finanszírozott az OEP.A védőnői feladatokat 4 főállású védőnő
látja el.2007.szeptember 1-től a vegyes körzetet pályakezdő munkatárssal betöltöttük.2007.december 31-el egy
fő nyugdíjas védőnőnk munkaviszonya megszünt -így ismét üres álláshelyünk van. .A védőnőink a 2007. évben
950 fő 0-6 éves gyermeket, 130 várandós anyát gondoztak. Az óvodákban 509 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. 1173 általános
iskolás, 920 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.
Az intézményben 19 szakrendelés vehető igénybe heti 371 szakorvosi óraszámban, továbbá mozgó
nőgyógyászati ellátást is biztosítunk
Az ellátási körzethez Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa lakossága, valamint gondozás tekintetében Ecsegfalva
lakossága tartozik. 2007 évi adatok alapján 24.831fő.

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, Ultrahang-diagnosztika,
Nőgyógyászat Labordiagnosztika ,Bőrgyógyászat, Urológia, Reumatológia Ortopédia, Fizioterápia, Neurológia,
Pszichiátria, Fül –orr-gégészeti szakellátás és a gazdasági osztály működik.
2007.január 1-től az ÁNTSZ visszaminősítette a J1-es típusú Laborunkat JO-ásra.Az intézményünk nem tudta
biztosítani a szükséges minimum feltételeket(sem helyiségben sem létszámban.)Ez azt jelenti, hogy a betegektől
a vérvétel itt történik, de az eredményeket a Szarvasi Szakorvosi KHT Laboratóriuma végzi.
Ezenkívül reumatológiai szakrendelés igénybe vehető még a Liget fürdőben is, a gyógytorna szolgáltatás
2006.január 1.napjától a Hősök u.51.sz. gyógytornateremben biztosított.
Foglalkoztatottak alakulása:
Intézményünknél a költségvetési, engedélyezett létszámkeret 2007.évre 29 fő, melynek megoszlása a következő:
28 főállású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.
A munkajogi záró létszám és a statisztikai állományi létszám tárgyévben: 28 főállású és 1 fő részfoglalkozású
dolgozó.2007.szeptember 1-től az endrődi területre (vegyes körzetbe)1fő
pályakezdő védőnőt alkalmazunk. Nyugdíjba vonulások miatt évek óta problémát jelent védőnői szakember
utánpótlása.2008.nyarán egy gyomaendrődi születésű –önkormányzati ösztöndíjas hallgatóval megoldódik 1 fő
humánerőforrás hiánya.
Sajnos 2008.február 1-től egy fiatal iskolavédőnő kérte a munkaviszonya megszüntetését, mivel külföldön
kíván munkát vállalni .Jelenleg helyettesítéssel történik az iskola védőnői munka ellátása.
Személyi változások miatt a Szakrendelőben 1 fő takarítónőt lecseréltünk.
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 2006. évi TB pénzmaradványunk: 30.751 EFt .Beruházási és fejlesztési célra 20.000EFt-ot működési
kiadásokra 10.751 EFt-ot tartalékoltunk.. Gép-műszer beszerzésére 3.756 EFt-ot épület felújításra –Szakrendelő
külső homlokzatának felújítására- 5.760 EFt.használtunk fel az előző évi OEP pénzmaradványból.
A 4/2007(I.22.)Korm.rendelet előírta, hogy 2007.február 15-től hatályos rendelet szerint vizitdíjat kell szedni a
betegektől .Hatására a betegforgalom csökkent ,és az egészségügyben folyamatosan megjelenő finanszírozási
változások ,bizonytalanságok miatt szükség van a tartalékok képzésére.
Pályázati lehetőségek:
Egy áthúzódó pályázat volt 2006. évről- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapbóltörténő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.)Korm.rendelet módosításáról szóló
191/2006.(IX.14.)Korm.rendelet 2.§.(3) bekezdése alapján az egészségügyi ellátórendszer struktúra
átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére kiírt pályázaton 3.100 EFt-ot nyertünk.A
projekt célja: A Szakrendelőben "BETEGELŐJEGYZÉSI RENDSZER" kialakítása.
A működési célra elnyert összeget felhasználtuk és 2007.január 01-től a recepciónál működik a rendszer.Így a
betegek személyesen és telefonon is kérhetnek előjegyzést a szakrendelésekre és kevesebb a várakozási
idő.2007.év február 15-től a vizitdíjak befizetése szintén ezen az informatikai és telekommunikációs rendszeren
keresztül történik.
2007.évben az intézmény profiljának megfelelő pályázati lehetőség nem került kiírásra.
Bevételi források teljesítése, elemzése:
Összesen: az intézmény működési bevételeit, az előirányzathoz képest 13.000 EFt-ot 100%-ra teljesítettük,
ez forintálisan 13.027 EFt.
Ezen belül az Egyéb saját bevételt az előirányzathoz képest 11.572 EFt,11.601 EFt.-ban teljesítettük-100%ra.Egyéb saját bevételen belül a szolgáltatások ellenértéke:vizitdíj bevétele 8.898 EFt. volt.
A kamatbevételeket az előirányzathoz képest 1.428 EFt., 1.426 EFt –ban 99,8 %-ra teljesítettük.
A működési célú pénzeszközátvétel a Tb alapoktól- OEP-tól történt. A módosított előirányzathoz képest a
teljesítés 100%-os : 136.352 EFt.
Az Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz 339 EFt.- Munkaügyi Központ támogatása- 2 fő bérének
és járulékának terheit fedezte.
Az intézmény gazdasági szervezetét részben finanszírozza az önkormányzat.

Erre a feladatra a működési önkormányzati támogatás 2007.évre 4.191EFt.Szintén az önkormányzati
támogatásból fizettük ki.Dr.Katona Piroska sportorvosi feladataira 180EFt-ot.A védőnői kassza alacsony OEP
finanszírozása miatt az önkormányzat támogatta 1 fő védőnő albérleti hozzájárulását : 180 EFt és 1 fő jubileumi
jutalmának kifizetését: 1.225 EFt.Továbbá 2007.év június hónaptól november végéig működési támogatásként
átvettük a fél 13.havi juttatást: 2.444 EFt-ot.
Így az összes működési önkormányzati támogatást 100 %-os szinten : 8.220 EFt-ban teljesítettük.
Pénzforgalom nélküli bevétel 2006.évi pénzmaradvány összege: 30.751 EFt.
2007.évi bevételek mindösszesen: előirányzat 188.662 EFt teljesítés 188.689 EFt.ez 100%- os teljesítés.
Kiadási előirányzat elemzése:
2007. évben közalkalmazotti bérfejlesztés nem volt.
A személyi juttatások alakulása: a módosított előirányzathoz képest 73.612 E Ft, a teljesítés 73.566 EFt volt –
100 %-os szinten teljesítettük .Jubileumi jutalom kifizetését 4 fő részére teljesítettük.A közalkalmazottak
teljesítményére 8.512 EFt-ot fizettünk ki.
A munkaadókat terhelő járulékokat 23.155 EFt-hoz képest 101 %-ra teljesítettük 23.482 EFt-ban. A dologi
kiadásoknál 71.895 EFt-hoz képest alul teljesítettük 58.186 EFt-tal -81 %-os szinten.Elemezve a dologi
kiadásokon belül jelentősen növekedtek az energia költségek,de csökkent a szakmai anyag felhasználása, főleg a
JO-ás labor visszaminősítés miatt a vegyszer felhasználása és a vizitdíj fizetési kötelezettség miatt 20 %-os
betegforgalom csökkenés volt.
2007.évi előirányzat Épület felújításra 10.000 EFt, és gép-műszer beszerzésére 10.000 EFt .
A Hősök úti Szakrendelő külső homlokzatának felújítására 5.760 EFt-ot költöttünk el.
2007. évi Gép-műszer beszerzések teljesítése:
Szakma

szakmaigép-műszer megnevezése

Bruttó beszerz.ár EFt-ban

Fiziótherápia

rövidhullámú készülék

Tüdőgondozás

spirometer

341

Tüdőgondozás

pulzoxymeter

126

Urológia

uroflowmeter

574

Fül-orr-gégészet

tympanometer

708

Szemészet

próbaketer

175

Röntgen

filmnéző

110

Beruházás összesen:

1.722

3.756

2007.évi kiadások mindösszesen:előirányzat 188.662 EFt.a teljesítés 164.750 EFt. (88 %)
Intézményi vagyon alakulása 2007.évben
Eszközök:
Ingatlanoknál : a Szakrendelő felújítása miatt 5.760 EFt-tal növekedett a bruttó eszközérték. A 2007.évi
ingatlan amortizációja 1.363 EFt.volt
Gépek,berendezések és felszerelések:Nagyértékű tárgyieszköz beszerzés miatt a bruttó eszközérték 3.756 EFttal növekedett, de nagyobb mértékben 4.491 EFt-ban növekedett az amortizáció összege.A teljesen
leírt elhasználódott javíthatatlan eszközökből 4.635EFt.-ot selejteztünk ki.
A követelések a háziorvosok felé továbbszámlázott szolgáltatásból 53 EFt-ra csökkent.Az egyéb követeléseknél
nem változott az összeg.
A pénzeszközünk az előző évihez képest 7.872 EFt-tal csökkent.
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedtek 1.060 EFt-ra.

Források:
A saját tőkénk növekedett 5.406 EFt-tal.,de költségvetési tartalékunk 6.812 EFt-tal csökkent az előző évi
Tb.pénzmaradványhoz képest.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból lecsökkent 75 EFt.-ra.
Összegezve: 2007.évben az eszköz és forrásérték 3.176 EFt-tal csökkent az előző évhez képest.
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%-ának a 95%-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.
2007.április havi teljesítményen alapuló 2007.július hónapra
történő kifizetésektől kezdődően a
43/1999.(III.3.)Korm.rendelet módosítása miatt a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének 1,46 Ft. A
szakrendeléseknél 2007.évben a TVK (teljesítmény volumenkorlát) miatt 1,08 Ft- tól 1,46 Ft-ig a
havonkénti teljesítményektől függően változott a pontszorzó értéke.
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 éves átlagban 0,86-Ft és 1,46Ft /pont körül mozgott..
3) Tüdőgondozás vegyes finanszírozású szakellátás: havi fix díjazásból+teljesítmény értékből tevődik
össze.2007.év áprilisától felére csökkent a havi fixdíj mértéke.
Iskola-és ifjúság egészségügyi feladatok orvosi tevékenységének finanszírozását a 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet szabályozza, mely jelenleg fejkvóta szerinti finanszírozást jelent 40,-Ft/fő és az oktatási intézmények
létszámadatai alapján 2602 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 2007. évben csak 284 Ft és 286 Ft között
mozgott.
A finanszírozott pontszám havonta 4.971. A védőnői kasszánál finanszírozási problémát okozott
,hogy alacsony a finanszírozási pontszorzó és csökkent a gyermekek száma is. A védőnői szakfeladat
finanszírozása fix pótlékkal egészül ki ,mely 2007.január 1-től a védőnői kasszát érintően 50 EFt-tal csökkent
havonta.
A járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása 2007.évben
Szakrendelés megnev.

Belgyógyászat(EKG)
Sebészet
Szülészet-Nőgyógyászat
Fül-orr gégészet
Szemészet
Bőr-és nemibeteggyógy.
Ideggyógyászat

teljesített össz. orvosi munkaóra

1752
645
2038
1130
1362
455
197

gyógykezelési esetek száma

3821
2947
5108
4818
5701
1819
876

Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Röntgen
Ultrahang
Labordiagnosztika
Fizióterápia
Gyógytorna
Járóbeteg összesen:

Tüdőbeteg gondozás:

258
690
860
197
440
932
564
1864
900
920
15204

1055
3266
3919
1635
2091
2773
2047
5872
3945
11114
62807

880

731

2007.évben a tervezetthez képest 80% -os volt a tényleges betegforgalom.
Az előző 2006-os évhez viszonyítva 22%-al csökkent a betegek száma.
Ezt a csökkenést részben a vizitdíj fizetési kötelezettség idézte elő, és megszünt
az indokolatlan orvos-beteg találkozások száma.
Gyomaendrőd, 2008. március 12.

Dr. Torma Éva
intézményvezető

Dimákné Putnoki Éva
Gazd.vez.

TERVEZET

…/2008. (………..) Gye. KT számú rendelet

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján
a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület a 4/2007. (II. 26.) Gye. Kt rendelettel elfogadott 2007. évi költségvetésének
zárszámadását 3.131.726 E Ft bevétellel és 2.716.981 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.131.726 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.473.660 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 26.314 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 216.252 E Ft, címenként, alcímenként a 4. számú
mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó
teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4 . számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat 2007. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. számú
melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2007. évben
258.512 E Ft-ban állapít meg, a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat
a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak
teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a
11. számú melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2007. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített
mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja. A
mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1)
bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2007. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet tartalmazza,
mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.052.833 E Ft-ban állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített
kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. számú
melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi közvetett támogatásait a 16. számú melléklet mutatja
be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési
szervenként a 19. számú mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá.
6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola 18.595 E Ft
6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 7.077 E Ft
6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 12.345 E Ft
7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 23.939 E Ft
8. cím : Városi Gondozási Központ 2.393 E Ft
11.cím : Polgármesteri Hivatal 345.055 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó
1.450 E Ft visszafizetési kötelezettség összegét.
Összesen: 409.404 E Ft
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola 2.-E Ft összegű szabad pénzeszközét a
Képviselő-testület az intézménynél hagyja. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét –
33.118 E Ft - a 2008. évi tartalékba helyezi.

19. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Gondozási Központnál a pénzeszköz
átadásoknál mutatkozó 362 E Ft többlet kiadást, melyet az intézmény a pénzmaradvány felhasználással
kapcsolatosan a pénzforgalom nélküli kiadásokból finanszírozott. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézménynél a munkaadót terhelő járulékok kiadásoknál
jelentkező 327.-EFt összegű túllépést, melyet a dologi kiadásokból finanszírozott az intézmény.

Záró rendelkezések
20. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2008. április

Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

