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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 2008. évben
az elmúlt évekhez képest a rendelkezésre álló források körének további szűkülése jellemezte. 2007. évhez
viszonyítva a normatív állami hozzájárulások összege több mint 9 %-kal csökkent, melynek indoka az oktatási
intézmények tanulói létszámcsökkenése, feladatok megszűnése (Városi Alapfokú Műv.Okt. Int.-ben szakok
megszűntetése), illetve az oktatás területén a teljesítmény-mutatón alapuló új számítási módszer bevezetése.
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
 2008. január 1.-jén 14.972 fő
A működéshez szükséges bevételi források csökkenése mellett az Önkormányzat továbbra is alapvető céljaként
fogalmazta meg a kötelező feladatok teljes körű végrehajtását, továbbá a működőképesség, finanszírozó
képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok megvalósítását. 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 2008. évben is törekedett önkormányzatunk a bevételi lehetőségek egyre
szélesebb körű feltárására.
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 2008. évben az alábbi – intézményi szerkezetet és létszámot érintő –
döntéseket hozta:


A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2008. szeptember 1. napjával feladatbővülés történt – a
Gyomaendrőd, Blaha u 21. sz. alatti könyvtár átkerült a Határ Győző Városi Könyvtárhoz.
Ennek megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola vonatkozásában az előirányzat
2008. szeptember 1. napjával zárolásra, míg a Határ Győző Városi Könyvtár előirányzata a zárolt
összeggel megemelésre került. Az engedélyezett létszám az intézménynél 6 főre módosult.
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A részben önállóan gazdálkodó Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél 2008. szeptember
1. napjával feladatnövekedés történt.
A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. augusztus 31. napjával megszűnt, s
képzéseivel – néptánc és társastánc - beintegrálódott a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe,
így az engedélyezett létszámkeret 18 főre módosult.



A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők létszáma 2008. évben 50 főről 52 főre változott,
1 fő létszámnövekedés a pályázatok írásával és elszámolásával kapcsolatos területen jelentkezett, a
másik 1 fő létszámbővítést a kistérségi társulások működése, a testvérvárosi kapcsolatok bővülése, a
kistérségi gyermek és ifjúságvédelem összehangolása, sportrendezvények szervezése, a sportkoncepció,
közművelődési koncepciók felülvizsgálata indokolta. A civil- sport- és ifjúsági alapokhoz kapcsolódó
pályázatok döntés előkészítése, illetve a pályázati pénzeszközök elszámolása jogszabályi változásból
adódóan jelentős többletmunkát igényel. Az év folyamán egyes posztokon személycserék történtek. 4 fő
távozott a hivatalból, helyükre részben Munkaügyi Központ által támogatott pályakezdő fiatalok
kerültek, részben belső átcsoportosításokra került sor. A Munkaügyi Központtal - a pályakezdők
foglalkoztatására - kötött szerződés lejártát követően az üres álláshelyek meghirdetésre kerültek, a
pályáztatási eljárást önkormányzatunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatta.

2008. január 1. napjától Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához
csatlakozott.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok képviselő testületei között 2005. évben létrejött a
Gyomaendrőd –Csárdaszállás- Hunya települési önkormányzatok jogi személyiséggel nem rendelkező társulása.
A feladat ellátás minden évben növekedett. 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. 2008. május 1. napjától a szociális étkeztetés
feladat ellátása Hunya közigazgatási területére is kiterjesztésre került.
2008. évben a térségi feladatellátásból adódó, önkormányzatunkat megillető többlet társulási normatív bevétel
összege: 43.416 E Ft. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásnak fizetett éves hozzájárulás összege: 7.572
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
A 220/1997. (XII.5.) Kormányrendelet szerint az I. fokú építési hatósági jogkört önkormányzatunk
Gyomaendrőd város és Hunya község vonatkozásában gyakorolja.
A Gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági
feladatokat.
Önkormányzatunknál az alábbi ellenőrzéseket folytatták le a vizsgált időszakban:
2008. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. Az elvégzett
ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről
2009. áprilisában számolunk be a testület felé.
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Az Állami Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája 2007. évben átfogó ellenőrzést tartott
Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdálkodásáról. Az ellenőrzést követő Számvevői jelentésre a jogszabályi
előírásoknak megfelelően Önkormányzatunk Intézkedési Tervet készített, majd megküldte az Állami
Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája részére.
Az Intézkedési Tervben rögzítésre kerültek a vizsgálat során feltárt hiányosságok, ezen hiányosságok
megszűntetésére irányuló feladatok, továbbá a feladatok elvégzésének határideje.
A feltárt hiányosságok kijavítása több esetben már a vizsgálat szakaszában megkezdődött, illetve 2008. évben
tovább folytatódott. 2008. április hónapjában a Képviselő-testület tájékoztatást kapott az intézkedési tervben
foglalt feladatok végrehajtásáról, mely jelentést megküldtük az ÁSZ részére. Az Állami Számvevőszék részéről
jelentésünkre reagálás, észrevétel nem érkezett.
A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 2008. szeptember 9. napjától szeptember 18.
napjáig helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében
 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
 Térségi Szociális Gondozási Központ
 Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az ellenőrzés tárgya a 2007. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és
támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok
megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzés 2009. február
hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról, az önkormányzat ellenőrzésre tett
észrevételeiről részletes tájékoztatást kapott a Képviselő-testület 2008. évvégén, illetve a lezárt ellenőrzésről
2009. májusában átfogó jelentés formájában számolunk be.
Egyéb ellenőrzések:
 Illetékhivatal – leróvott illetékek ellenőrzése
 Békés Megyei Építész Kamara – építési engedélyek ellenőrzése
 Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal – anyakönyv és népesség nyilvántartás ellenőrzése
 MÁK – Túraútvonal támogatása (pályázat záró ellenőrzése)
 Döntéshozatalhoz kapcsolódó előzetes helyszíni szemlék:
- DARFÜ – Városi Örökség pályázat
- VÁTI – Magtárlaposi épület infrastrukturális fejlesztése
 Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal - aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális
segélyének ellenőrzése
 Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal - működési engedélyezési eljárás (szociális
alapszolgáltatások vonatkozásában) ellenőrzése
 Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal – ágazati azonosítók feltüntetésével kapcsolatos
témavizsgálat
Az ellenőrző hatóságok az egyes ellenőrzések során jelentősebb hibát, hiányosságokat nem állapítottak meg.
2008. évben önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyek az alábbiak:
 Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé:
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés jogorvoslati eljárása
2007. novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft. 2005. márciusában támadta meg a
Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis (Rethman) Kft. lett az eljárás nyertese. A
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A.
Kft. további jogorvoslat ügyében a Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatát támadta meg. Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő
megsértette a közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A
bírósági ítélet értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft. 58.250.000,-Ft
kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az
önkormányzatok felé. 2009. március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft. kártérítési
igényét, illetve a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és az Önkormányzat
között létrejött szerződést hatályban tartotta.
 Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak
be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos,
Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I – IX. rendű
alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok
és a védelmi övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a
hulladéklerakó-telep működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet
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kijelölésére. Ezen túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok
megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának
jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt.
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.
Gyomaendrőd Város 2008. évi költségvetési rendeletében cél jelleggel nyújtható támogatásként az alábbi
összegeket tervezte meg:
Ifjúsági alap terhére: 1.300 E Ft
Sport alap terhére: 18.400 E Ft
Civil alap terhére: 9.900 E Ft
Idegenforgalmi alap terhére: 3.100 E Ft.
Az egyes alapok ténylegesen felosztható összegeire a Képviselő-testület pályázatot írt ki. Az Ifjúsági, Sport-és
Civil alapokra magánszemélyek, társadalmi szervezetek, alapítványok pályázhattak. A beérkezett pályázatok
száma 74. 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, rendje ami valamennyi pályázó esetében 2009. január 31. A pályázatok döntés előkészítési fázisa,
továbbá az elszámolások felülvizsgálata – figyelemmel a jogszabályi változásokra és a belső ellenőri
megállapításokra – jóval körültekintőbb munkát igényelt és nagyobb feladatot jelent.
Az Idegenforgalmi alapra alapítványok, egyesületek, valamint azok az idegenforgalom és vendéglátás területén
működő vállalkozások pályázhattak, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik tevékenységüket,
vagy valósítják meg programjaikat. Az Alap felett az Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és
Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. Az Alapra elkülönített összeg 2008-ban 3.100.000.-Ft
volt, melynek 90%-a osztható fel pályázati eljárás keretében, 10 % céltartalék mellett. Ennek megfelelően a
pályázati kiírásban felosztható keret összege: 2.790.000.-Ft volt, az induló céltartalék pedig 310.000.-Ft. Az
alapra az év folyamán 9 pályázat és 1 kérelem érkezett. A 9 pályázó közül 8 részesült támogatásban, összesen
2790000.-Ft összegben. Kérelem érkezett a céltartalék felhasználására, a kérelmező 200000.-Ft támogatásban
részesült, így az Alap maradványa összesen 110000.-Ft. A támogatás összegével történő elszámolás határideje
2009. január 31.
Az év során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések kockázatának vizsgálatára,
az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére.
A gazdálkodást rendkívüli események (belvíz, árvíz stb.) nem befolyásolták a 2008-as évben .
Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2008. február 27-én megtörtént az 1 milliárd Ft
összegű kötvény lejegyzése. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan
fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait
csökkentik. 2008. december 31-én a devizabetét összege 16000 CHF (2173 E Ft), rövid lejáratú betétként van
elhelyezve 227557 E Ft és az állampapír portfólió értéke 794996 E Ft. A kibocsátás óta az Önkormányzat a
kötvényforrás többlet bevételéből 35586 E Ft-ot használt fel, részben kamatfizetésre (21586 E Ft), másrészt
testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle ingatlan vásárlásnak
(8000 E Ft), a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak (1000 E
Ft), továbbá a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének (4758 E Ft).
Az Önkormányzat a kötvény kibocsátásához, a kötvényből származó forrás kezelésére, befektetésére pénzügyi
tanácsadó munkáját veszi igénybe. A kötvényforrás kezelése mellett Csapó Ágnes elkészítette az önkormányzat
Likvid-és kockázatkezelési szabályzatát, pénz-és tőkepiaci elemzéseket állított össze, a testület felé beszámolt a
kötvényből származó forrás első félévi alakulásáról, a végrehajtott tranzakciókról, a realizált kamat, hozam és
árfolyamnyereség alakulásáról, továbbá részt vett azokon a testületi és bizottsági üléseken, ahol az önkormányzat
beruházási és befektetési elképzelései napirendi pontként szerepeltek. A kötvénykibocsátással kapcsolatosan
elvégzett feladataiért (pénzintézeti ajánlatok szakértői elemzése, kibocsátással kapcsolatos tanácsadási feladatok)
a tanácsadót 750 E Ft+áfa megbízási díj illette meg.
A kötvényforrás kezelésére, a befektetési portfoliók kialakítására, teljes körű banki tanácsadás ellátására
önkormányzatunk megbízási szerződést kötött Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadóval 2008. február 27. napjától
2008. december 31. napjáig (mivel a szerződés 2008. november 30-áig nem került felmondásra, így a megbízás
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további 1 évvel meghosszabbodott). A havi alapdíj összege 125 E Ft+áfa. Az átalány díjon felül a tanácsadót
hozamdíj illeti meg, mely a lejegyzett, de fel nem használt kötvény összegének lekötéséből származó
alaphozamon felüli többletbevétel összegének bruttó 35 %-a.
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) 2007-2008. években 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. évtől az aljegyző közreműködésével létrehozásra került a szerződések elektronikus
nyilvántartása, mely teljes körűen biztosítja az egyes kötelezettség vállalásokhoz kapcsolódó
dokumentumok megismerhetőségét az érintettek részére.
9) A szerződések nyilvántartási rendszerének kialakítása és jogi végzettségű szakember által történő
felülvizsgálata.
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
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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.
2008. évben új, nagy teljesítményű fénymásolók kerültek alkalmazásra, melyek esetében biztosítottá vált a kód
használat lehetősége, és a megfelelő szabályozás kialakításával a használat indokoltsága is nyomon követhetővé
vált.
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 négy esetben terheli a hivatalt, a
belső ellenőr, (társulási megállapodás alapján) 1 pénzügyes kolléga, illetve két 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
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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.
2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez,
mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új pontjaként
jelenik meg.
A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi
előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek.
A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek
alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni.
2008. évben az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés
elkészítésére, melynek során bemutattuk, az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a
jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása.
Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2008. (II.29.) Gye. Kt rendeletével elfogadta a
város 2008. évi költségvetését.
Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak:
A költségvetés mindösszesen bevételi összege 4.211.450 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 3.159.567 E Ft,
ezen túl a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében szükségessé vált a forráshiány finanszírozására
51.883 E Ft összegű rövid lejáratú hitel megtervezése, továbbá beépítésre került a kötvénykibocsátásból
származó 1.000.000 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 4.211.450 E Ft volt.
A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult:
Bevételeknél 4.803.946 E Ft, kiadásnál 4.803.946 E Ft. A bevételeken belül a rövid lejáratú hitel felvétel
összege 0 E Ft.
A 2008. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek: 4.600.465 E Ft
ezen belül
Saját bevételek összege 1.921.361 E Ft
Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 1.267.142 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek teljesülése 410.111 E Ft
Egyéb finanszírozás bevételei 1.001.851 E Ft
Kiadások: 4.122.285 E Ft
ezen belül
Működési kiadások összege 2.701.698 E Ft
Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 38.747 E Ft
Felújítási kiadások összege 46.408 E Ft
Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) 481.324 E Ft
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 45.401 E Ft
Hosszú lejáratú hitel törlesztés összege 3.000 E Ft
Egyéb finanszírozási kiadások összege 805.707 E Ft
Az Önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy a megszorító intézkedések ellenére a
Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a
fejlesztési célok megvalósuljanak.
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A működőképesség és finanszírozó képesség megőrzése mellett az önkormányzatnál továbbra is kiemelt feladat
a lakossági kommunális és szociális ellátás javítására irányuló törekvés.
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 befolyásolta a megjelent és elnyert pályázatok pénzeszközeinek
összege.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. évben összesen 27 db pályázatot nyújtott be, 21 pályázat
elbírálása történt meg, ebből 13 részesült összesen 198 438 506 Ft támogatásban, valamint két esetben nyertünk
élelmiszercsomagokat 20-20 fő 14 év alatti gyermek étkeztetéséhez, illetve IKT csomagokat a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium részére. 2009. év elején tájékoztatta önkormányzatunkat a támogató hatóság,
hogy az „Infrastrukturális fejlesztések a fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében” tárgyú pályázaton a város
47.445 E Ft összegű támogatásban részesült, mely összeg a Magtárlaposi épület felújításának forrásául szolgál.
6 pályázatunkat forráshiány miatt elutasították, 1 pályázat tartalmának megvalósítását a bíráló szerv nem találta
indokoltnak, 6 benyújtott pályázat elbírálása pedig folyamatban van.
Gyoamendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2008. évben összesen 5 db pályázatot nyújtott be,
melyből 3-at bíráltak el. Ezek közül kettő támogatásban részesült, a harmadikat pedig forráshiány miatt
utasították el.
A nyertes önkormányzati és Intézményi Társulási pályázatok és elnyert támogatások 2008. évben:
Ssz.
Pályázati cél
Támogató szervezet
Támogatás (Ft)
1.
Gyermekétkeztetési
20 db élelmiszercsomag
Mindenki ebédel 2008
Alapítvány
hetente több alkalommal
A rossz életkörülmények, nehéz anyagi viszonyok között élő gyerekek étkeztetéséhez való hozzájárulás
érdekében nyújtottunk be pályázatot, így évente minimum 160 adag élelemhez jutnak hozzá a gyerekek.
2.
Magyar Államkincstár Dél19 320 000
Polgármesteri Hivatal kirendeltségének
alföldi Regionális
felújítása
Igazgatósága
Rövid tartalom: homlokzati felület komplett felújítása, nyílászárók cseréje, utcai járda cseréje, belső oldali járda
megépítése. Három iroda padlóburkolatának és belső nyílászáróinak cseréje, 3 db teakonyha kialakítása
3.
5 000 000
Településrendezési
terv
készítése Magyar Államkincstár Délalföldi Regionális
Gyomaendrődön
Igazgatósága
Gyomaendrőd Város fejlesztési lehetőségeinek, a város fenntarthatóságának, vonzerejének megfelelően olyan
szabályozást kívánunk elérni, mely az itt lakóknak, az üdülni érkezőknek és a gazdaság fejlesztésének biztosít
megfelelő szabályozási (jogi) hátteret.
4.
Magyar Államkincstár Dél6 349 320
Lévai-Kálvin út felújítása
alföldi
Regionális
Igazgatósága
A város belterületén található Lévai-Kálvin utcák erősen leromlott állapotú útburkolatának megerősítését
kívánjuk elvégezni a támogatás segítségével.
5.
282 000
Az Endrődi Közösség Ház technikai Magyar Államkincstár
műszaki
eszközállományának,
berendezési tárgyainak módosítása
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A közművelődési feladatellátásban közreműködő közösségi tér technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapításához nyert önkormányzatunk érdekeltségnövelő támogatást
6.
Fejlesztési
IKT eszközök
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti
Társadalmi
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ügynökség,
Infrastruktúra
Operatív
által fenntartott iskolákban
Program
A Kis Bálin Általános Iskola telephelyeinek és a Kner Imre Gimnázium informatikai fejlesztése érdekében
igényeltünk 91 db iskolai munkaállomás csomagot, 2 db szavazó csomagot, 2 db alkalmazás szerver csomagot
és 1 db kiegészítő SNI IKT csomagot.
7.
Fejlesztési
IKT eszközök
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Nemzeti
Ügynökség,
Társadalmi
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Operatív
Intézményi Társulás fenntartásában Infrastruktúra
Program
működő oktatási intézményekben
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola informatikai fejlesztésére 29 db iskolai munkaállomás
csomagot, 11 tantermi csomagot, 2 db szavazó csomagot, 1 alkalmazás szerver csomagot és 1 kiegészítő SNI
IKT csomagot igényeltünk.
8.
és
Kulturális
2 400 000
Tájházak
a közösségért
– „Mi Oktatási
Minisztérium
kiállításunk”, „Mi diákjaink”
A „Mi kiállításunk” programpont keretében a meglévő műtárgy- és dokumentumállomány digitalizálását, a
műtárgyak állagvédelmét, kiállítás vezető prospektus, valamint tárlatvezető film elkészítését tervezzük
megvalósítani. A „Mi diákjaink” pontban mézeskalács-készítő, csizmadia-cipész oktatási programcsomag
bevezetését, valamint az ezekhez szükséges eszközök és demonstrációt tárgyak beszerzését terveztük.
9.
8 000 000
Kistérségi
közművelődési-múzeumi Magyar Művelődési Intézet
Képzőművészeti
referensi
szolgálat
és
oktatási, és
Kulturális
közművelődési
és
tudományos Lektorátus
konferencia központ, valamint kistérségi Koordinációs Iroda
közművelődési és néprajzi-helytörténeti
adattár
kialakítása
a
Szarvasi
Kistérségben
A projekt megvalósításának célja közművelődési-múzeumi referensi szolgálat elindítása a kistérség szakirányú
feladatainak ellátására, valamint funkcióbővüléssel létrejövő konferenciaterem és adattár kialakítása, mely a
kistérség kulturális bázisává válhat.
10.
és
3000 000
Illegális hulladéklerakók felszámolása a Környezetvédelmi
Vízügyi Minisztérium
Fűzfás-zugban
A megvalósítás során a Fűzfás-zugi holtágnál kialakult illegális hulladéklerakó felszámolására, valamint
rekultiválására (hulladék elszállítása, termőföld terítése, talaj-előkészítés, parkosítás, fásítás) kerül sor 2009.
április végéig.
11.
ÖTM – Magyar
139 995 360
Gyomaendrőd
Város
belterületi
Államkincstár
csapadékvíz elvezetés V. ütem
Az V. ütem, azon belül 2 szakasz megvalósításához nyertünk támogatást. Az első szakaszban az önkormányzati
befogadók fejlesztésére, a Középső és Fűzfás-zugi holtágak tározó kapacitásának helyreállítása érdekében kerül
sor iszapkitermelésre. A 2. szakaszban építési munka keretében kerül sor a Hantoskerti holtág tározó
kapacitásának helyreállítására, iszapkitermelés után elhelyező szikkasztó terület lesz kialakítva.
12.
4 500 000
A gyógyturizmus fejlesztését megalapozó Önkormányzati
orvosi
tanulmány
készítése Minisztérium
Gyomaendrődön
A projekt keretében orvosi kutatások elvégzésére és az eredményeket összegző tanulmány elkészítésére kerül
sor, melynek publikálása és konferenciákon való ismertetése lehetőséget teremt arra, hogy egyre szélesebb
körben ismerjék meg a helyi gyógyvíz kedvező hatásait.
13.
Regionális
9 591 826
Térségi
közmunkaprogram
a Dél-alföldi
Fejlesztési Ügynökség
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
mikrotérségben
A közmunka program keretében 14 fő (Gyomaendrőd: 10 fő, Csárdaszállás: 2 fő, Hunya: 2 fő) 6 hónapos
foglalkoztatására kerül sor, akik közül 5 fő motorfűrész-kezelő tanfolyamon vesz részt.
14.
7 781 000
Tanyagondnoki szolgálat létrehozásához Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap
autóbusz beszerzése
Kisbusz beszerzése a tanyás térségek, nehezen megközelíthető területek ellátása érdekében.
15.
Gyermekétkeztetési
20 db élelmiszercsomag
Mindenki ebédel 2009
Alapítvány
hetente több alkalommal
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A rossz életkörülmények, nehéz anyagi viszonyok között élő gyerekek étkeztetéséhez való hozzájárulás
érdekében nyújtottunk be pályázatot, így évente minimum 160 adag élelemhez jutnak hozzá a gyerekek.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása nyújtott be 2008. novemberében pályázatot téli közmunkaprogram
megvalósítására, melyen összesen 78 fő, Gyomaendrődről 20 fő foglalkoztatására nyertünk támogatást a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsától.
A, Bevételi források és azok részletes teljesítése
Önkormányzat összesen bevételek
Megnevezés

Eredeti
Ei.
1770411

Módosított
Ei.
1939094

Teljesítés

Adatok E Ft-ban
Telj.alak. össz Telj/Mód.
bev. %-ában
ei. %
41,76
99,39

Saját bevételek
1921361
ezen belül:
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.
1937
1937
2823
145,74
Egyéb saját bevétel 270978
303544
316131
104,15
Áfa bevételek visszatér.
16805
90097
97667
108,40
Kamat bevétel
61300
104825
107554
102,60
Gépjárműadó
65000
65000
66145
101,76
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó
0
0
229
Helyi adók, pótlék, birság
10161
10161
17098
168,27
Helyi adó bevételek 264200
348292
345817
99,29
Személyi jöv.adó 480519
476573
476573
100,00
Talajterhelési díj
200
200
24
12,00
Támogatás értékű működési bevétel 516494
348115
311433
89,46
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív.
472
8510
16256
191,02
Költvet. Kieg. Visszatér.
0
0
0
Előző évi pénzmaradvány átvétele
0
0
30474
ÁH-on kívül felhalm. c.peszk.átvét.
16300
29819
38729
129,88
Tárgyi eszk. Imm.javak ért.
0
7400
31179
421,34
Támogatás értékű felhalmozási bev.
18308
62416
10544
16,89
Önkorm. lakások ,helyis. ért.
17000
18100
4697
25,95
Kölcsönök visszatérülése
30737
64105
47981
74,85
Koncessziós díj bev.
0
0
7
Pénzügyi befektetések, részesedések
0
0
0
Önkormányzat költségvetési tám.
891413
1267142
1267142
27,54
100,00
Előző évi pénzmaradvány
497743
597710
410111
8,91
68,61
Finanszírozási bevételek
1051883
1000000
1001851
21,78
100,19
Bevételek összesen
4211450
4803946
4600465
100,00
95,76
A 2008. évi költségvetés teljesített bevételeinek 91,09 %-a tárgyévi, míg 8,91 %-a előző évről származó - az
előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó - bevétel volt.
A módosított előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 95,76 %.
A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,39 %-ban teljesültek. A saját bevételeken belül
a helyi adóbevétel, talajterhelési díj bevétel, támogatás értékű működési és felhalmozási bevétel, önkormányzati
lakások, helyiségek értékesítéséből származó bevétel és a kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel
kivételével valamennyi bevétel teljesülése meghaladta a tervezettet.
A támogatás értékű működési bevételek 89,46 %-on teljesültek, mely az alábbi tételekből áll össze:
Központi költségvetési szervtől: 33.769 E Ft (a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt
agrártámogatás, a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása során kapott 12.673 E Ft, a 2008.
évi népszavazás költségeire kapott támogatás 3.180 E Ft összege, szakértői bizottság 500 E Ft összegű
támogatása, valamint a Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Iskolában 3.582 E Ft került átvételre)
Fejezettől: 17.258 E Ft (kifizetett segélyekhez – mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 3.967 E
Ft, gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.581 E Ft - megigényelt állami támogatás és a CKÖ HEFOP-os
pályázatainak (részletezve a Polgármesteri hivatal bevételeinek elemzésénél) - 11.710 E Ft - összege )
Társadalombiztosítási alaptól: 142.451 E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt
tám.)
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Elkülönített állami pénzalaptól: 46.902 E Ft (Közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel)
Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 27.637 E Ft (Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok
részéről társulási formában – Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. - működő oktatási feladatokhoz kapcsolódó
kiegészítés – 10.045 E Ft, valamint a Polgármesteri Hivatalnál 17.592 E Ft jelenik meg az alábbi
feladatokra:
 CKÖ-től átvett 5.717 E Ft, mely pályázati pénz megelőlegezéséből adódik
 220 E Ft népszavazazás
 180 E Ft Hunyától átvett saját erő összege közmunkaprogramhoz
 3.300 E Ft Kis Bálint Ált.Iskolától átvett, pályázathoz megelőlegezett pénz
 8.100 E Ft a CKÖ-nál jelenik meg, mint pályázati pénz megelőlegezése
 75 E Ft Hunya önkormányzattól polgárvédelmi feladatra átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól: 43.416 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 (16.256 E Ft) 191,02 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Az átvett pénzeszközök között a Polgármesteri hivatalnál jelent meg 6.743 E Ft, melyből 1.111 E Ft EU
költségvetéstől átvett pénzösszeg, mely a Szaloncukor Kupa költségeinek finanszírozásához kapcsolódó
uniós támogatás, valamint a Kis Bálint Általános Iskolánál és Óvodánál jelent meg 9.513 E Ft, mely teljes
egészében EU költségvetéstől átvett forrás „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelésére” – 4.117 E Ft, „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő és szabadidős
tevékenységére” – 1.304 E Ft, valamint a „Kompetencia alapú oktatás bevezetésére” – 4.092 E Ft.
Adóbevételek részletes elemzése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2008. adóévben és az azt megelőző adóévben
összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:
Adótípus

Bevétel
összege
2007ben/eFt

Bevétel
összege
2008ban/eFt

Építményadó

15207

26587

11380

4859

2818

4678

7496

Telekadó

3359

3374

15

1174

692

384

1076

Magánszemélye
k kommunális
adója

16867

21876

5009

6901

3619

2600

6219

Iparűzési adó

214949

286611

71662

46620

18953

31621

50573

6376

7369

993

39

0

877

877

256758

345817

89059

59593

26082

40160

66241

6648

109

24

-85

92

69

0

69

-23

62989

66145

3156

13936

6916

7918

14834

898

68

229

161

4

0

0

0

-4

319924
4029
323953

412215
7113
419328

92291
3084
95375

73625
30101
103726

33067
22312
55379

48078
11004
59082

81144
33315
114459

7519
3214
10733

Idegenforgalmi
adó
Helyi adók
összesen
Talajterhelési
díj
Gépjármű adó
Termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelem
adója
Adók összesen
Pótlék és bírság
Adók és

Bevétel
Nyitó
Nyitó
változás hátralék hátralékból
a/eFt
2008.
még fennálló
január
2008.
1-én/eFt
december
31-én

Folyó évi
hátralék
keletkezése
2008-ban

Záró
hátralék
2008.
december
31-én/eFt

Hátralék
változása/
eFt

2637
-98

-682

11

3953
838

járulékok
összesen
Egyéb, adók
módjára
behajtandó
köztartások
saját
költségvetést
érintő része
mindösszesen

4281

4214

-67

9378

5733

5174

10907

1529

328234

423542

95308

113104

61112

64256

125366

12262

Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőség csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott behajtási
cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a gépjármű forgalomból történő kivonása, a jelzálog
bejegyzés és a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás. A 2008-as évben a hátralékok összege együttesen
nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 52 M forinttal csökkent. Az együttes növekedés oka, hogy
folyó évben is évről-évre jelentős kintlévőség keletkezik. A helyi adók közül az építményadó hátralék, az
iparűzési adó hátralék és az idegenfogalmi adó hátralékban mutatkozott növekedés. Az építményadó hátralék
növekedésének oka, hogy 2008. január 1. napjától az iparűzési adó alanyokat nem illeti meg a korábban
biztosított építményadó kedvezmény, mentesség, így a vállalkozók adóterhe ez évtől jelentősen nőtt, amit nem
tudtak minden esetben teljesíteni időre. Az iparűzési adó hátralék szintén az iparűzési adóalanyok gazdasági
nehézségeit tükrözi, melyben a gazdasági válság is megjelenik. Az idegenforgalmi adó hátralék egy
adóbeszedésre kötelezett szállásadó nem teljesítéséből származott, ami 2009. január hónapban már megtérült.
A gépjárműadó hátralék képezi az iparűzési adó után a második legnagyobb hátralékos állományt. Ebben az
összegben is nagy hányadot képvisel az iparűzési adóalanyokhoz kötődő tartozás. A pótlék hátralék minden
évben nő, mert hiába csökken a nyitó tőketartozás, a maradványrész valamint a folyó évben keletkezett
tőkehátralék naponta képezi a pótléknövekmény alapját.
Az egyéb adók 80%-a helyi közműfejlesztési hozzájárulás meg nem fizetéséből keletkezik, a pénzügyi osztály
mutatja ki behajtásra. Annak ellenére, hogy az átadott összegek túlnyomó részét behajtjuk nem csökken a
tartozásállomány, mert a lakosok a hátralék behajtását követően rendszerint nem teljesítik a soron következő
fizetési kötelezettségeiket, így évközben ismételten ugyanannyi behajtásra átadott újabb összegek kerülnek a
rendszerbe, melyek az egyéb adók között kerülnek kimutatásra. E hátralék csökkenésére akkor lehet számítani,
amikor letelik a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére biztosított 10 év, és valóban már csak tisztán a
hátralék marad megfizetendő összegként.
Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:
1./ Közvetett támogatások
Az önkormányzat 4 adónemben biztosított helyi rendelete alapján adókedvezményt, adómentességet. Ezek az
adónemek a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó és az iparűzési adó. Az összes
biztosított kedvezmény 18126 E Ft, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.
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 befolyt
helyi adó az
alábbi lehetett
volna

38662

15717

22945

21876

37593

32436
3744

1732
391

30704
3353

26587
3374

28319
3765

221231

286

220945

286611

286897

296073

18126

277947

338448

356574
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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. 2008. évben 40 db. ezirányú kérelem
érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.

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

2008. december 31.
Részletfizetés (Ft)
fizetés halasztás (Ft)
2790
0

Törlés (Ft)
0

261682
124949

0
0

39220
0

4132065
755190
446081
30487
16308
5.769.552

7303260
1327900
158374
0
0
8.789.534

0
0
223896
231888
0
495.004

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 2009-es adóévben megtérülnek és csökkentik a 2008. évi záró
hátralékos összeget.
2./ Adóhatósági ellenőrzés:
2008. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést.
Kommunális adó:
Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény és az útépítési hozzájárulás után
járó adókedvezmény megállapításával. Minden bekötésről és útépítésről értesült az adóhatóság, így egyenként
vizsgáljuk, hogy a kedvezményre jogosult személy adózik-e az ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat
feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd ezt követően érvényesítjük – a jogszabályi feltételek
fennállása esetén - a kommunális adó mentességet.
Idegenforgalmi adó:
Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük, 2008-ban 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:
2007-ben kezdtünk átfogó építményadó ellenőrzést, helyszínen bejárással ellenőriztük a külterületi holtágak
területeinek egyí részét, ahol a külterületi nyaralók építményadó bevallási, fizetési kötelezettség teljesítését
vizsgáltuk. Ellenőrzésünk eredményeként közel 150 felszólítást küldtünk ki. Az ügyfelek folyamatosan kérik
meg a hsználatbavételi engedélyeket és kerülnek az adó hatálya alá. Ez a munka 2008-ra is áthúzódott és
adóvonzata 2008-ban realizálódott. 2009-től a felderítő munkát e területen folytatni kell.
3./ Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, és a
jelzálogjog bejegyzést, gépjármű forgalomból történő kivonását alkalmazzuk rendszeresen. A jelzálog bejegyzés
eredményeként számos esetben bekapcsolódunk más hatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásba. Ebben
az évben körülbelül 3000 db. fizetési felszólítást küldünk ki, illetve közel 100 gépjármű forgalomból történő
kivonást kezdeményeztünk. 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. A
bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat.
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Az iparűzési adóalanyok körén túl ez érinti a magánszemélyeket is, így 2008-ban 1415 esetben adtunk ki
incassót 92.224.917.-Ft összegben, továbbá 158 esetben alkalmaztunk letiltást, összes 7.806.675.-Ft összegben.
A letiltások foganatosítása folyamatos, a megtérülés áthúzódik a 2009. költségvetési évre.
Felhalmozási bevételek alakulása:
A támogatás értékű felhalmozási bevételek 10.544 E Ft-ban teljesültek.
 Ezen belül központi költségvetési szervtől 1.500 E Ft került átvételre a Fűzfás zugi illegális
hulladéklerakó felszámolására.

9.044 E Ft a fejezettől átvett pénzeszköz összege, ezen belül 7.501 E Ft-ot nyert az önkormányzat a
Gye-Cssz-Mb. kerékpárút építésre, 1.543 E Ft összegű támogatás értékű felhalmozási bevétel a HEFOP
2.2.1 „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik, melyből 400 E Ft a CKÖ-ot illette meg,
a fennmaradó 1.143 E Ft pedig a Térségi Humánsegítő Szolgálat számlájára érkezett.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 38.729 E Ft összegben teljesült, melyből 932 E
Ft a Kner Imre Gimnázium bevétele (szakképzési hozzájárulás címen), 37.797 E Ft pedig a Polgármesteri
Hivatalnál jelent meg úgy, mint beköltözési hozzájárulás, közérdekű kötelezettségvállalás, lakossági
útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás és csatorna érdekeltségi hozzájárulás.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 31.179 E Ft folyt be 2008. évben, melyből 1.167 E Ft a Térségi Szociális
Gondozási Központ gépkocsi értékesítéséhez kapcsolódik, 7.904 E Ft föld értékesítéséhez, 18.064 E Ft egyéb
ingatlan értékesítéséhez kapcsolódik (a Kossuth úti ingatlant 17.000 E Ft-ért értékesítette az önkormányzat),
4.000 E Ft kiviteli tervdokumentáció értékesítéséből származott bevétel. 2008. évben az önkormányzati vagyon
értékesítése minden esetben nyilvános árverés útján történt.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 4.697 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely
bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.
A kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és kívülről 47.981 E Ft. Lakáshitel visszafizetések
összegét, belvízhitel, közköltséges temetés visszatérüléséből származó pénzösszegeket tartalmaz, valamint a
Gyomaközszolg Kft. visszafizette a 13.000 E Ft összegben nyújtott tulajdonosi kölcsönt és 19.000 E Ft
összegben megtörtént a Békési Kistérségi Társulás részéről a szélessávú internet hálózat kiépítésére
megelőlegezett pénz visszafizetése.
A költségvetési támogatás összege 1.267.142 E Ft, melynek része a normatív állami hozzájárulás 858.606 E Ft
összege, a normatív kötött felhasználású támogatás 216.030 E Ft összege, a vis maior feladatok támogatására
kapott 6.300 E Ft (településfejlesztési koncepció), a 61.996 E Ft összegű egyéb központi támogatás (2007. év
után járó 13. havi ill.-41.446 E Ft és az eseti kereset kiegészítés 20.550 E Ft összege), valamint a 124.210 E Ft
összegű központosított támogatás, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
 lakossági közműfejlesztési támogatás 3.001 E Ft,
 a CKÖ és az NKÖ működésének általános támogatására megítélt 1.478 E Ft,
 könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 919 E Ft,
 helyi szervezési intézkedésekkel kapcs. többlet kiadás támogatása 569 E Ft,
 helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 217 E Ft,
 esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 5.196 E Ft,
 közoktatás fejlesztési célok támogatása 9.960 E Ft,
 vizitdíj visszatérítésének támogatása 44 E Ft,
 alapfokú művészetoktatás támogatása 2.532 E Ft,
 2006. tavaszán kial. rendk. árvíz, belvíz károk enyhítése 200 E Ft,
 nyári gyermekétkeztetés 1.995 E Ft,
 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 48.203 E Ft,
 belterületi belvízrendezési célok (belvíz V.) 49.896 E Ft összegű támogatása.
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 410.111 E Ft, a fel nem használt rész a belvíz kölcsön törlesztések
összegét, a bérlakások lakbér bevételének összegét és a Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulások
lekötött betét formájában elhelyezett összegét tartalmazza. Az érdekeltségi hozzájárulás összege kötött
felhasználású, a 2011. decemberében esedékes hitel visszafizetés forrásául szolgál.
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A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 51.883 E Ft működési célú hitel
felvétel, a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak. Továbbá itt jelenik meg a 2008.
február 27-én 1.000.000 E Ft összegben lejegyzett kötvény.
B, Kiadások alakulásának részletes áttekintése
Önkormányzat összesen kiadás
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Előző évi maradvány vfiz.
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
Finanszírozási kiadás
Kiadás összesen

Adatok E Ft-ban
Teljesítés

2008. év
Eredeti
1061000
333759
608366

Módosított
1139158
364962
810777

47416
9652

47408
38537

1121051
355274
756531
38747
30161
34498

141811

177556

174666

250442
2682
1318253
3773381

241233
6634
504798
3331063

222883
6634
0
2740445

41802
361170
12400

78407
509160
18789

46408
461772
6388

8830

18830

13164

424202

625186

527732

10867
3000

49701
797996

45401
808707

4211450

4803946

4122285

A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 66,48 %, a fejlesztési kiadások az összes kiadás
33,52 %-át teszik ki.
2008. január 16-án mind a közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél megtörtént a 2007. év után járó
egyhavi külön juttatás korrekciójának (fél 13. havi) kifizetése, valamint 2008. évtől minden hónapban sor került
a 13. havi juttatás időarányos részének kifizetésére. A közszférában dolgozók részére a júniusi és a november
havi juttatásokkal együtt megtörtént a bruttó 15.000 Ft és a 20.000 Ft összegű eseti kereset kiegészítés kifizetése.
Az önkormányzat 2008. évben minden intézménye számára biztosította az étkezési hozzájárulás kifizetéséhez
szükséges forrást. A személyi juttatások 98,41 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az
összes kiadáshoz viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak aránya 35,81 %.
Az összes kiadás 18,35 %-át a dologi kiadások jelentették.
A támogatásértékű működési kiadások között jelenik meg a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére
megelőlegezett 3.300 E Ft, valamint a közmunkaprogramhoz kapcsolódó kiadás, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére megelőlegezett és a CKÖ részéről az önkormányzat felé visszafizetett összeg, a
hulladéklerakó bérleti díjának települések felé történő elszámolásának összege, illetve a Szarvasi Kistérség
részére átutalt lakosonkénti 500 Ft hozzájárulás összege.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 174.666 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a
Liget Fürdőnek biztosított támogatást, továbbá a helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre,
helyi buszközlekedésre átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, a tűzoltásra és a Civil,
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valamint a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegeket. Átadásra került a városi
ünnepségek megrendezésére biztosított önkormányzati támogatások összege is.
Felhalmozási kiadások:
Az összes felhalmozási kiadás 527.737 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten.
A felújítások között jelent meg a Dobi és Kocsorhegyi út helyreállítása, a Liget Fürdő gyógymedence felújítása,
a Zrínyi úti Tájházon végrehajtott tetőszerkezet javítási munkák költsége, az óvodákon végrehajtott egyéb
felújítási munkák, a Százszorszép Óvoda tagintézmény központi fűtés korszerűsítése (7.483 E Ft), a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolánál (5.590 E Ft), Kner Imre Gimnáziumnál (1977 E Ft), Városi Egészségügyi
Intézménynél (265 E Ft), Térségi Szociális Gondozási Központnál (1.570 E Ft) végrehajtott felújítási munkák
költségei (részletezve az intézményi beszámolókban).
A beruházások között az alábbi jelentősebb tételek teljesültek:
Elkészült a belterületi vízelvezetés II. ütemének kiviteli munkája 202.800 E Ft összegben (járulékos költségek
összege további 10.000E Ft), a Selyem út III. üteme, mely meghaladja a 41.000 E Ft-ot, több mint 55.000 E Ft
összegben elkészült 8 db lakóút, számítógépeket, szavazógépet, fénymásolót szereztünk be, megvalósult a
Kirendeltség épületének akadálymentesítése, ingatlan és telekvásárlások történtek.
Intézményeinknél összesen 20.743 E Ft összegben valósultak meg beruházások:
Városi Egészségügyi Intézménynél 2.994 E Ft összegben
Térségi Szociális Gondozási Központ (10.740 E Ft)
Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában 4.631 E Ft értékben (projektorok, laptopok, egyéb alapkészlet)
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 605 E Ft összegben
Kner Imre Gimnáziumnál 1.773 E Ft összegben (részletezve az intézményi beszámolókban).
A támogatás értékű felhalmozási kiadás 6.388 E Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a gyalogosok védelmét
szolgáló beruházáshoz kapcsolódó 1.137 E Ft összegű pénzeszköz átadást, továbbá a kerékpárút építés
településekkel történő elszámolásának 4.284 E Ft 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 Gyomai
Református Egyház részére digitális orgona vásárlására 1.000 E Ft-ot utalt át az önkormányzat.
A kölcsönök összege az első lakáshoz jutók kölcsönét, a közköltséges temetéssel kapcsolatos kölcsön összegét,
a Gyomaközszolg Kft. részére biztosított tulajdonosi kölcsön 17.641 E Ft összegét, valamint a Békési Kistérségi
Társulás részére nyújtott 19.000 E Ft összegű kölcsönt foglalja magába.
A finanszírozás kiadásai között jelenik meg a CKÖ 3.000 E Ft összegű hiteltörlesztése mellett a kibocsátott
kötvényből vásárolt forgatási célú értékpapírok 524.993 E Ft összege, továbbá a 270.003 E Ft értékben vásárolt
hosszú lejáratú állampapír, illetve az átfutó, függő tételek teljesítési adatai.
A 2008. évi bevételek és kiadások részletes bemutatását követően az alábbi diagrammokkal kívánjuk szemléltetni,
hogy az elmúlt két évben és 2008. évben hogyan alakultak és változtak a fő bevételi és kiadási teljesítési
összegek.

2006.-2007. -2008. év bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása, bemutatása
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Bevételek alakulása 2006.-2007.-2008.
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A fenti grafikon szemlélteti a 2006. 2007. és a 2008. 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. 2008. évben a 4.600.465 E Ft összegű bevételből 65,26 % volt a
működési, 34,74 % a felhalmozási bevételek aránya (itt jelenik meg az 1.000.000 E Ft összegben kibocsátott
kötvényből származó forrás). A kötvény kibocsátásból származó bevétel nélkül a felhalmozási bevétel aránya az
összes bevételhez viszonyítva 16,62 %.

Kiadások alakulása 2006.-2007.-2008.
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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.
2008. évben a 4.122.285 E Ft összes kiadásból 1.371.129 E Ft – 33,26 % - a felhalmozási célú kiadás (itt jelenik
meg a kötvényből vásárolt forgatási célú értékpapírok 524.993 E Ft összege, továbbá a 270.003 E Ft értékben
vásárolt hosszú lejáratú állampapír is). A felhalmozási célú kiadás aránya a kötvényből vásárolt állampapírok
összege nélkül 17,32 %.
C, A vagyon alakulása 2008. évben
Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest nőtt 947.108 E Ft-tal, melynek
indoka, hogy a 2008. február 27-én 1.000.000 E Ft összegben kibocsátott kötvényből adódóan a tartós
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állománya nőtt 270.003 E Ft-tal, valamint a forgatási célú hitelviszonyt

17

megtestesítő értékpapírok állománya 524.993 E Ft-ra módosult. A befektetett eszközök növekedése (366.346 E
Ft) részben az előbb említett tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állományával magyarázható, másrészt
az aktivált beruházások értékével, ugyanakkor az elszámolt értékcsökkenések hatása is megjelenik. Az
önkormányzatnál 2008. év során a vagyonértékesítés több, mint 20.000 E Ft összegű volt, ezen belül a
legnagyobb tételt a Kossuth u. 32. szám alatti lakóingatlan értékesítése tette ki 17.000 E Ft összegben. Ezen
tételen felül földértékesítésekre és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítésére került sor az
elmúlt évben.
A követelések között az adósok állománya és a rövid lejáratú kölcsönök állománya az előző évhez képest kis
mértékű növekedést mutat. A vevőkövetelés állományánál 31.566 E Ft összegű csökkenés tapasztalható.
Az értékpapírok állománya a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományával nőtt (524.993 E
Ft).
A pénzeszközöknél 67.399 E Ft a növekedés az előző évhez képest, melynek oka egyrészt, hogy a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 2008. évben befizetett lakossági érdekeltségi hozzájárulások összege a
tartósan lekötött betétállományunkat növeli, másrészt 2008. év végén a belterületi belvízrendezési célok
megvalósítására (Belvíz V. ütem) megkaptunk 49.896 E Ft összegű támogatást, mely összeg 2009. január
hónapjában 6 hónapos futamidőre lekötésre került.
A tartalékok összegei növekedtek 76.929 E Ft-tal A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest
nőtt a fejlesztési célra kibocsátott kötvény értékével, melynek összege 2008. december 31-én - az MNB
CHF/HUF középárfolyamán számítva - 1.122.720 E Ft. A 2008. 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 20.375 E Ft összeggel
nőttek az előző évhez képest. Az iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségnél 31.350 E Ft a növekedés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő
befektetéseket tartalmazzák:
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva:
Befektetés
megnevezése
Fürdő üzletrész
Gyomaszolg
üzletrész
Magyar Cukor
részvény
OTP törzsrészvény
Vízművek
részesedés
Gyomaközszolg
üzletrész
Összesen:

Befektetés összege
( Ft )
3.000.000
69.630.000
67.000
2.000
99.498.000
5.000.000

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

2008. évi jegyzett
tőke változása
2004. évben alakult

Számviteli
módosítás
Nem

Változatlan

Nem

Változatlan

Nem

OTP Rt.
Vízművek Rt.

Nincs adat
Nincs adat a
változásról
Változatlan

Nem
Nem

Gyomaközszolg
Kft.

Nem

177.197.000

D, 2008. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2008. évi pénzmaradványa 15.999 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás
12.521 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 15.999 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kollégium 2008. évi pénzmaradványa 4.137 E Ft, melyből
kiutalatlan támogatás 171 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 4.137 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2008. évi pénzmaradvány összege 14.497 E Ft, ebből
kiutalatlan támogatás 13.062 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 13.559 E Ft
- Szabad pénzmaradvány 938 E Ft
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Városi Egészségügyi Intézmény 2008. évi pénzmaradvány összege 20.363 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 80
E Ft.
- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk. maradványa 20.283 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 80 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs
Térségi Szociális Gondozási Központ 2008. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 2.999 E Ft,
ebből kiutalatlan támogatás 2.778 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 2.999 E Ft
- Szabad pénzmaradványa nincs
Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradványa 427.283 E Ft, amely összegből levonásra kerül az
intézmények 28.612 E Ft összegű kiutalatlan támogatása, ugyanakkor ezen összeget növeli a normatív támogatás
elszámolásából adódó 3.208 E Ft összegű kiutalatlan normatív támogatás. A módosított pénzmaradvány összege:
401.879 E Ft.
Előző években képződött pénzmaradvány összege 219.423 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány összege 373.472 E Ft
- Szabad pénzmaradvány 28.407 E Ft
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények beszámolója
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva
94,54 %-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. %
118,84
105,00
102,43
100,00
100,00
101,76
99,29
168,27

Módosított ei.
88259
79331
103289
476573
1267142
65000
348292
10161

Teljesítés
104887
83300
105805
476573
1267142
66145
345817
17098

200

253

126,50

183010
3911

148334
6743

81,05
172,41

116803
64105

83050
47981
7

71,10
74,85

533361
1000000

345862
1003404

64,85
100,34

4339437

4102401

94,54

A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a főbb bevételek a tervet meghaladva
teljesültek.
Az intézményi működési bevételek teljesülése a vizsgált időszakban meghaladta a módosított előirányzat
összegét. A saját bevételeken belül kedvezően alakult a bérleti díjak bevételének összege továbbá a
földhaszonbér befizetéseknek az összege.
A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt
kamatozó betételhelyezésből, továbbá az 1.000.000 E Ft összegű kötvény lekötéséből származik. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel
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kamatozó betétként van elhelyezve. 2008. december 31-én a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen
pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A belvíz II. beruházáshoz a
182.520 E Ft támogatás összege szintén kamatozó betétként volt elhelyezve, felhasználására december hónapban
került sor. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel és árfolyamnyereség összege a vizsgált időszakban
több mint 58 millió Ft-ot ért el.
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. A Városi
Alapfokú Művészetoktatási intézménynél államháztartáson kívülről történő feladatátvételre került sor – néptánc
és társastánc tagozatnál – mely plusz normatív támogatás igényléssel járt.
A helyi adóbevételek teljesülése adónemenként elemezve meghaladják a módosított előirányzatok összegét
(kivét: építményadó és a magánszemélyek kommunális adója adónemek).
A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt
2008. évben érvényesíthető adókedvezmények összegét, melyet a 95,11 %os teljesülés jól tükröz.
Ettől az évtől kezdve a vállalkozók nem csak az iparűzési adót kell, hogy megfizessék, hanem az építményadót
is, ami jelentős tehernövekedést jelentett számukra. Ennek hatására az építményadó adónemben növekedett a
kintlévőség, a bevétel teljesülése 83,08 %. A befizetett telekadó összege és a gépjárműadó összege az
eredményes behajtási cselekményeknek köszönhetően érte el, illetve haladta meg az éves terv összegét. Az
idegenforgalmi adó teljesítési összege több mint 1.000 E Ft-tal meghaladta a tervezett összeget, melynek
jelentősége abban is van, hogy az itt elért többletbevétel minden forintjához plusz 2 forint összegű normatív
állami támogatást igényelhetünk az év végi elszámolás során. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság
bevétel jelentősen, több mint 68 %-kal meghaladta a módosított előirányzat összegét.
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, melynek
negyedévenkénti összege 900 E Ft, a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása során kapott 12.673
E Ft, a 2008. évi népszavazás költségeire kapott támogatás 3.180 E Ft összege, szakértői bizottság 500 E Ft
összegű támogatása (tám.ért.műk.bev.kp-i ktgvetési szervtől), továbbá a kifizetett segélyekhez megigényelt
állami támogatás és a CKÖ HEFOP-os pályázatainak - 11.710 E Ft - (tám.ért.műk.bev.fejezettől) összege. A
többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP-os pályázatai az alábbiak voltak:
 Kis Bálint Általános Iskolával közös HEFOP 2.1.5. (123 E Ft) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integrált nevelése elnevezésű és a HEFOP 2.2.1 (5.526 E Ft) „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázat
 A kisebbségi Önkormányzat halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére nyári fejlesztő tábor
megvalósítására nyert pályázata HEFOP 2.1.9 (5.368 E Ft)
 Tanoda pályázat (693 E Ft)
Adatok E Ft-ban
Központi
Fejezet kezelésű Elkülönített
Helyi önkormányzatoktól
Kistérségi Társulattól
költségvetési
előirányzatból
állami alapoktól
szervtől
30187
17258
39881
17592
43416
A működési célú pénzeszköz átvétel összege államháztartáson kívülről 6.743 E Ft, mely a módosított
előirányzat 172,41 %. Vállalkozástól pályázati hozzájárulásként átvett támogatás összege 180 E Ft, a háztartástól
átvett pénzek összege 290 E Ft, mely elsősorban a Zrínyi úti Tájház kialakításához biztosított lakossági
hozzájárulásokat tartalmazza. Non profit szervtől átvett működési célú pénzeszköz összege 4.546 E Ft
(Cigányzenész találkozóra 400 E Ft, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatási alapítványtól
nyert támogatásának 472 E Ft összege, illetve a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány részéről átutalt 1.004 E Ft,
a Tájház pályázataihoz kapcsolódó átvett pénzek 2.160 E Ft összege), továbbá a schöneki testvérvárostól utazási
költségtérítésre 616 E Ft az átvett pénz összege és itt jelenik meg a Szaloncukor kupára nyert uniós támogatás
1.111 E Ft összege.
A felhalmozási bevételek 71,10 %-ban teljesültek.


Támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 10.544 E Ft, ezen belül központi költségvetési
szervtől 1.500 E Ft került átvételre a Fűzfás zugi illegális hulladéklerakó felszámolására. 9.044 E Ft a
fejezettől átvett pénzeszköz összege, ezen belül 7.501 E Ft-ot nyert az önkormányzat a Gye-Cssz-Mb.
kerékpárút építésre, 1.543 E Ft összegű támogatás értékű felhalmozási bevétel a HEFOP 2.2.1 „Együtt
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könnyebb” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik, melyből 400 E Ft a CKÖ-ot illette meg, a fennmaradó
1.143 E Ft pedig a Térségi Humánsegítő Szolgálat számlájára érkezett..
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 37.797 E Ft összegben teljesült,
melyből 9.545 E Ft beköltözési hozzájáruláshoz, 2.062 E Ft közérdekű kötelezettségvállaláshoz
kapcsolódik, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás összege 8.316 E
Ft, befizetett csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege 17.824 E Ft.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 30.012 E Ft folyt be 2008. évben, melyből 4.000 E Ft kiviteli
tervdokumentáció (Belvíz II. ütem) értékesítéséhez, 7.904 E Ft föld értékesítéséhez, 18.064 E Ft
ingatlan értékesítéséhez (Kossuth úti ingatlan értékesítése 14.000 E Ft+3.000 E Ft hozzá tartozó
földterület) kapcsolódó bevétel.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 4.697 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.

A kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel összege 47.981 E Ft. Lakáshitel visszafizetések összege 6.313
E Ft (Módosított ei. 114,78 %-a), belvízhitel 2.946 E Ft (Módosított ei. 117,84 %-a), közköltséges temetés
visszatérüléséből 2.510 E Ft származott, a Gyomaközszolg Kft. visszafizette a 13.000 E Ft összegben nyújtott
tulajdonosi kölcsönt, valamint 19.000 E Ft összegben megtörtént a Békési Kistérségi Társulás részéről a
szélessávú internet hálózat kiépítésére megelőlegezett pénz visszafizetése.
A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 51.883 E Ft működési célú hitel
felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak, ugyanakkor 2008. február
27-én megtörtént az 1.000.000 E Ft összegű kötvény kibocsátása.
Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf Éva)
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést.
Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése. A hátralék rendezése
amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg, illetve az ügyfél nem kér részletfizetést,
megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy bírósági úton érvényesítjük követelésünket.
Hitelek
Hitel típus

Lakáshitel
Bíróságon
Belvíz
hitel
Bíróságon
Viharkár
hitel

Hitel
állomány
2008.01.01.

Hátralék
2008.01.01

34.742.382
2.216.410
18.088.129

1.062.127
717.275
2.083.563

5.756.976

1.801.285

Új előírás

Előírás
bevétel
2008. évi

2.425.829

5.500.000
2.500.000

1.032.319

Befizetés
2008.01-12.
hó

Hitel
állomány
2008.12.31.

Hátralék
2008.12.31

6.312.574
180.434
2.945.624

30.855.637
2.035.976
15.142.505

1.388.833
696.145
2.402.397

417.358
105.335

5.339.618
926.984

1.785.853
90.917

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2008. december 31.-én 30.855.637 Ft.
2008. évben befizetésre került 6.312.574 Ft, melyből 14 fő egy összegben rendezte tartozását 1.372.140 Ft
összegben. 2008. évben 7 ügyfél részére nyújtott az önkormányzat lakáshitelt, melynek összege 2.425.829 Ft.
2008. december 31-én a hátralékos állomány 1.388.833 Ft, mely összeg növekedett az év eleji összeghez képest.
2008. III. negyedévben 1 ügyfél esetében bírósági végrehajtási eljárásba bekapcsolódtunk 127.348 Ft összegű
tartozás érvényesítésére. 2 fő esetében bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával kezdeményeztünk 569.832
Ft összegű tartozás behajtását. Jelenleg 17 fő ellen folyik bírósági végrehajtás.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2008. december 31.-én 15.142.505 Ft.
2008. évben befizetésre került 2.945.624 Ft, melyből 6 fő egy összegben rendezte tartozását 804.548 Ft
összegben. 2008. december 31-én a hátralékos állomány összege 2.402.397 Ft. 18 fő ellen folyik bírósági
végrehajtás.
Az Önkormányzat 2008. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására 5 fő részére nyújtott kamatmentes hitelt.
Az ügyfelek közül 1 fő nem kezdte el hitelét törleszteni, ő fizetési felszólítást kapott.
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Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. hj
Kintlévőség Hátralék
típusa
2008.01.01
2008.01.01

Új előírás
Korr.

Előírás
bevétel
2008. évi
17.177.00
0

Befizetés
2008.

Kintlévőség
2008.12.31.

Hátralék
2008.12.31.

Hármas72.416.519
17.247.425
-287.500
17.750.23
54.378.786
16.682.410
körös
3
csat.
érd.hj
Rau-féle
135.000
37.000
98.000
98.000
csat. hj
Régi
79.958
37.295
42.663
42.663
Csatorna
hj
Út érd .hj
9.465.296
75.772 4.500.000 3.582.924
5.958.144
5.958.144
Út érd. hj
9.439.477 8.800.000 4.733.030
4.706.447
2.392.901
2008. évi
A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2008. december 31-én
54.378.786 Ft, melyből 16.682.410 Ft a hátralék. 2008. május hónapban 400 fő részére kb. 10. 000. 000 Ft-ról
fizetési felszólítást küldtünk, melynek eredményeként 1.500.000 Ft bevétel érkezett a számlánkra. A nem fizető
ügyfeleink 10.000 Ft–ot meghaladó hátralékát, azaz 225 fő tartozását 6.957.917 Ft összegben átadtuk behajtásra
az adó osztályra. 2008. évben adók módjára behajtásra került 1.445.347 Ft. 30 fő részletfizető, 535.762 Ft
hátralékos összegre. 12 fő 620.000 Ft összegben jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek nincs
letiltható jövedelmük.
Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az adó
osztályra behajtásra.
A 2008. évet megelőzően kivetett út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2008. december 31-én fennálló
összege 5.958.144 Ft, mely lejárt kötelezettség. A kintlévőségek behajtására bírósági úton van lehetőség,
azonban a már elindított eljárásokban is rendkívül időigényes a tartozás realizálódása. Az újabb ügyek elindítása
igen magas költséggel jár, ügyenként 19.000 Ft. Jelenleg 23 fő tartozása 793.788 Ft összegben áll bírósági
végrehajtás alatt.
2008. év szeptember és október hónapokban kivetett út érdekeltségi hozzájárulás összege 9.439.477 Ft, 144
ügyfelet érint. A határozatok alapján a fizetési határidő 2008. december 31.-e volt. 2008. évben befizetésre került
4.733.030 Ft, az összes kivetés 50,1 %-a. 64 fő egy összegben rendezte kötelezettségét. 50 fő 3.266.242 Ft
összegben részletfizetést kért és kapott. 31 fő részére 2009. január hónapban felszólítást küldtünk.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás Kintlévőség
Hátralék
Új előírás
Előírás Befizetés
Kintlévőség Hátralék
típusa
2008.01.01
2008.01.01
Korr.
bev.
2008. évi
2008.12.31.
2008.12.31.
2008.
évi
Aktív
1.039.805
297.393
385.718
951.434
951.434
korú
Közte4.560.049
2.076.966
1.495.342
4.141.673
3.609.484
metés
Jöv.pótló
160.063
50.027
110.036
110.036
Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2008. december 31-én
951.434 Ft, mely egyben a hátralékos összeg. A nem fizető ügyfelek tartozása adók módjára hajtható be.
A közköltséges temetés visszafizetésére 2008. december 31-én 4.141.673 Ft kötelezettség áll fenn. A
visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési
költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az esetben az örökös ingatlan
tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 19 fő tartozása át lett adva az adóra 1.400.672 Ft összegben.
2 fő hagyatéka folyamatban van, 333.321 Ft összegben. A hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően
áll módjában a pénzintézetnek átutalni a köztemetés költségét folyószámlánkra. 21 fő részletekben fizet,
1.204.887 Ft összegre vonatkozóan.
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Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2008. december 31-én 6 fő tartozását 110.036 Ft
összegben tartjuk nyílván. Mind a 6 fő tartozását adók módjára próbáltuk érvényesíteni, de 2 fő esetében 32.560
Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek se letiltható
jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások
jelenleg nem behajthatók.
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Előző évi
maradvány visszaf.
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

Eredeti ei.
306625
94221
264806

Módosított ei.
345484
113998
428911

Teljesítés
340002
111305
392897
38747

Adatok E Ft-ban
Telj/mód. Ei %
98,41
97,64
91,60

47406
9652

47406
35237

30160
31198

63,62
88,54

141811

177556

174666

98,37

250442

241139

222789

92,39

1318253

504798

0

2433216

1894529

1341764

70,82

31622
353470

51029
483502

29523
441029

57,86
91,22

12400

18789

6388

33,99

8830

18830

13164

69,91

406322

572150

490104

85,66

10867
3000

49701
797996

45401
811271

91,35
101,66

912328

1025061

996449

97,21

3765733

4339437

3684989

84,92

A működési kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,82 %.
Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik:
A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 98,41 %, a járulékok 97,64 %-ban teljesültek.
Megtörtént január hóban a 2007. év után járó egyhavi külön juttatás korrekciójának kifizetése, valamint 2008.
januártól a jogszabályi alapon bevezetett 13. havi juttatás egy hónapra eső időarányos részének kifizetése,
továbbá a közszférában dolgozók részére a júniusi és a november havi juttatásokkal együtt megtörtént a bruttó
15.000 Ft és a 20.000 Ft összegű eseti kereset kiegészítés kifizetése. A személyi jellegű juttatásoknál a tervhez
képest megtakarítást sikerült elérni, melynek részét képezi egyrészt a betöltetlen álláshelyekre tervezett bérek
összege, másrészt a hivatalon belüli belső átcsoportosítások és a munkaügyi központ által támogatott fiatal
pályakezdők alkalmazása.
A dologi kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 91,60%.
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A kamatkiadás 63 %-os teljesülése azzal magyarázható, hogy a kibocsátott kötvényhez kapcsolódó negyedik
negyedévi kamat kifizetésének összege 2009. március hónapjában válik esedékessé.
A támogatás értékű működési kiadások között megjelenő 31.198 E Ft közmunkaprogramhoz, a Mindenki
Ebédel 2008. programhoz kapcsolódik, továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére megelőlegezett és a
CKÖ részéről az önkormányzat felé visszafizetett összeget tartalmazza, a hulladéklerakó bérleti díjának
települések felé történő elszámolásának összegét, illetve a Szarvasi Kistérség részére átutalt lakosonkénti 500 Ft
hozzájárulást foglalja magába.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 174.666 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a
Liget Fürdőnek biztosított több mint 51.000 E Ft-ot, a Gyomaszolg Kft.-nek nyújtott 6.000 E Ft-ot, Sághy Gyula
filmrendezőnek átadott 2.100 E Ft-ot, továbbá a helyi közművelődési feladatra (több mint 10.000 E Ft),
lapkiadásra (2.500 E Ft), orvosi ügyeletre (6.600 E Ft), helyi buszközlekedésre átadott összegeket (13.887 E Ft),
illetve a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra (közel 46.000 E Ft-ot), a tűzoltásra (5.062 E Ft) 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 Tour de Hongrie kerékpárverseny szervezésére – biztosított önkormányzati
támogatások összege is.
Az egyéb működési célú támogatások között megjelenő társadalom-és szociálpolitikai juttatás összege
222.789 E Ft.
A felújítások teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz képest 57,86 %, azaz 29.523 E Ft.
A felújítások között teljesült:
 a Dobi és Kocsorhegyi út helyreállítása (16.386 E Ft),
 a Lévai és Kálvin út felújításához kapcsolódóan közel 599 E Ft kifizetésre került sor,
 itt jelent meg a Fő úti óvodában történt csőtöréssel kapcsolatos felújítási munka, valamint a
vállalkozásba adott óvodákon végrehajtott felújítási munkák (óvodánként 400 E Ft összegben),
 az endrődi tornateremre vonatkozó statikai szakvélemény és megerősítési terv,
 a Városi Örökség pályázathoz kapcsolódó építési engedély kifizetése,
 a Liget Fürdő gyógymedence felújítása (5.234 E Ft), illetve a Fürdő termálvizének energetikai célú
hasznosításához kapcsolódó kifizetések,
 a Zrínyi úti ingatlanon (Tájház) végrehajtott tetőszerkezet javítási munkák, valamint
 a Fürdő-Sportcsarnok-Hivatal fűtési rendszerének átalakításához kapcsolódó kifizetés.
A beruházások 2008. évben 441.029 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,22 %-ban
teljesültek.
 2008. évben út és kerékpárút (Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény) építésekhez kapcsolódó
tervdokumentációk, engedélyes tervek, közbeszerzési eljárási díjak, műszaki ellenőrzési díjak, kiviteli
tervek (több, mint 35.000 E Ft összegben) kerültek kifizetésre,
 megtörtént a 8 db belterületi útépítés több mint 55.000 E Ft összegű számlájának kifizetése,
 a Selyem út III. ütem beruházás közel 35.000 E Ft összegű számlájának, illetve a Selyem úti
beruházáshoz tartozó pótmunka díjának (4.800 e Ft) rendezése.
 A belvízberuházások kapcsán vízjogi engedélyek, kiviteli tervek, előkészítési költségek, szerkesztési és
végleges üzemeltetési díjak kerültek kifizetésre (több mint 23.000 E Ft értékben),
 a belterületi vízelvezetés II. ütemének kiviteli munkáit 2008. december végén fizette ki a város bruttó
202. 800 E Ft összegben, melyhez 2.160 E Ft összegű műszaki ellenőrzési költség tartozott,
 ingatlan vásárlások (Török, Tandi, Kató féle, Zrínyi úti ingatlan), telekvásárlások történtek,
 kifizetésre került az Ap-prétor Kft. és az Ybl Kft. részére a Fürdő fejlesztésével kapcsolatos
megvalósíthatósági tanulmánytervek (6.000 E Ft + 3.600 E Ft),
 megtörtént a város településfejlesztési koncepciójának rendezése bruttó 9.000 E Ft összegben, illetve a
digitális térképre 1.500 E Ft-ot fizettünk ki,
 megvalósult a Kirendeltség épületének akadálymentesítése (több, mint 9.000 E Ft),
 a Liget Fürdő uszodai hőcserélő rendszerének cseréje (I. részszámla 878 E Ft)
 informatikai fejlesztések (számítógép, szavazógép, fénymásoló vásárlások) valósultak meg több mint
2.200 E Ft értékben,
 a Tájház folyamatban lévő pályázatai kapcsán 1.200 E Ft kiadás jelentkezett,
 a tanyagondnoki szolgálat beindításához (önkormányzat által benyújtott pályázat) megtörtént egy
gépjármű beszerzése 8.195 E Ft értékben,

24



a részben önálló intézményeinknél több mint 3.300 E Ft-ot fordítottak fejlesztésre, a Határ Győző
Városi Könyvtárban számítógép és szoftver beszerzésre került sor, a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál
fénymásolót, lapmonitort, projektort, az Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél pályázati pénzből
hangszereket és projektort vásároltak.

A támogatás értékű felhalmozási kiadás 6.388 E Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a gyalogosok védelmét
szolgáló beruházáshoz kapcsolódó 1.137 E Ft összegű pénzeszköz átadást, továbbá a kerékpárút építés
településekkel történő elszámolásának 4.284 E Ft összegét.
A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 69,91 %-ra teljesült, mely tartalmazza az
első lakáshoz jutók támogatását (1.178 E Ft), a 15 % közmű-visszatérítést (3.122 E Ft), a Holtág egyesületek
részére biztosított pályázati támogatás összegét (4.597 E Ft), melyet az egyesületek környezetvédelmi célú
kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használhatják fel, továbbá a Dél-Alföldi ivóvíz
minőség javító programra átutalt 543 E Ft-ot, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési
hozzájárulások visszafizetésének összegét (2.486 E Ft). A Gyomai Református Egyház részére digitális orgona
vásárlására 1.000 E Ft-ot utalt át az önkormányzat.
A kölcsönök 45.401 E Ft összege között jelenik meg az első lakáshoz jutók kölcsöne (3.468 E Ft), a Margaréta
óvoda részére pályázati pénz megelőlegezése céljából nyújtott 3.200 E Ft összegű kölcsön, az olyan
közköltséges temetésekhez nyújtott kölcsön (2.092 E Ft), 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, a Gyomaközszolg Kft-nek biztosított 17.641
E Ft összegű kölcsön, továbbá a Békési Kistérségi Társulás részére nyújtott 19.000 E Ft összegű kölcsön. A
Kistérségi Társulásnak nyújtott kölcsön a szélessávú internet hálózat kiépítéséhez kapcsolódó pályázati
támogatás megelőlegezését szolgálta. A 19.000 E Ft-ot önkormányzatunk részére a Kistérség 2008. november
hónapban visszafizette.
Hitel visszafizetés alakulása:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 2005. évben 3.000 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
elszámolása a 2008. februárjában elvégzett helyszíni ellenőrzést követően megtörtént, melyek után a CKÖ
rendezte 3.000 E Ft összegű hiteltartozását.
A finanszírozás kiadásai között jelenik meg a CKÖ hiteltörlesztése mellett a kibocsátott kötvényből vásárolt
forgatási célú értékpapírok 524.993 E Ft összege, továbbá a 270.003 E Ft értékben vásárolt hosszú lejáratú
állampapír, illetve az átfutó, függő tételek teljesítési adatai.
A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi működése
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Mód. ei

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Térségi
Humánsegítő

26576

26433

8485

8383

6225

5635

Határ Győző
Városi Könyvtár

10845

10845

3481

3481

7155

7142

Városi Alapfokú
Műv.okt.Int.

32918

31437

10238

9744

10576

8098

Cigány
Kisebbségi Önk.

2071

2070

475

475

15894

15001

Német
Kisebbségi Önk.

72

72

18

18

1025

743
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Dologi kiadások

Térségi Humánsegítő Szolgálat
A Térségi Humánsegítő Szolgálat gazdálkodását nagyban befolyásolják a folyamatban lévő HEFOP pályázatok.
A pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesültek, azonban a bevételi forrás kiutalása csak részben történt meg a
támogató szervezet részéről.
Az intézmény HEFOP 2.2.1-P.-2004.-11-0008/4.0 pályázata 2008. január hónapban záró ellenőrzéssel teljesen
befejeződött, ezt követően azonban szabálytalansági eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeként
megállapításra került, hogy 1.377 E Ft-ra nem jogosult a pályázó, ezért ezen összeget az intézménynek ki kellett
gazdálkodnia.
Ugyanakkor a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázat támogatási összegéből 2008. november hó
végéig kiutalásra került 1.144 E Ft.
A 23/2008 (VIII. 6.) OKM rendelet 4. § /2/ és /4/ bekezdése alapján informatikai és szakmai fejlesztések
támogatására igényelhető 580 E Ft-ot az intézmény 2008. évben nem használta fel. A pályázati összeget 2009.
évben használja fel pályázati kiírásban megjelölt Wisch4 intelligencia teszt és az ahhoz kapcsolódó
továbbképzések költségeire.
A költségvetési bevételek 93,52 %-on teljesültek.
Ezen belül a támogatások 92,03 %-on teljesültek - melyet befolyásolnak az intézmény gazdálkodásához
kapcsolódó társulási normatíva bevételek, melyek 83 %-on teljesültek-, s a pályázati pénzeszközök teljesítése,
mely 42 %-ot mutat.
A saját bevételek teljesítése meghaladja az éves tervezett összeget, 136 %-on teljesült.
Az intézmény költségvetési kiadásai 2008. évben 98 %-on teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások és a
hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 99 - 99 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 91 %-on
realizálódtak.
Az egész évi takarékos gazdálkodás eredményeképp; továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök
felhasználása kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét, az 1.377 E Ft
bevételkiesést majdnem teljes egészében ki tudta gazdálkodni az intézmény – 284 E Ft pótelőirányzatot kellett
biztosítani számára.
Határ Győző Városi Könyvtár
A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2008. szeptember 1. napjával feladatbővülés történt – a Gyomaendrőd,
Blaha u 21. sz. alatti könyvtár átkerült a Határ Győző Városi Könyvtárhoz.
Ennek megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola vonatkozásában az előirányzat 2008.
szeptember 1. napjával zárolásra, míg a Határ Győző Városi Könyvtár előirányzata a zárolt összeggel
megemelésre került. Ezt követően a 2008. évi költségvetés VI. módosításban elszámolás alapján megtörtént az
előirányzatok módosítása.
Összességében megállapítható, hogy a 2008. évben a működési bevételek 99,96 %-on, míg a költségvetési
kiadások teljesítése 99,94 %-on realizálódott.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél 2008. szeptember 1. napjával feladatnövekedés történt.
A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. augusztus 31. napjával megszűnt, s képzéseivel –
néptánc és társastánc - beintegrálódott a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe.
Az intézmény ezen feladatbővüléssel kapcsolatos bevétel- és kiadás előirányzat módosítása megtörtént. A
feladatbővülés miatt 2008. szeptember 1.-től kezdődően a havonta jelentkező kiadások jelentősen növekedtek.
Az intézmény idei évben két előző évről áthúzódott pályázatával már elszámolt - melyek közül a „Közoktatási
intézmények kötelező eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása” elnevezésű pályázathoz 532 E
Ft saját erőt kellett biztosítania úgy, hogy 2008. évi költségvetéséből kigazdálkodja azt.
Az intézmény alapfokú művészeti oktatás támogatásával kapcsolatos igénye elbírálásra került az 8/2008. (III.20.)
OKM rendeletben foglaltak alapján, s 2.532 E Ft támogatásban részesült; melyből 2008. év végéig 1.518 E Ft
felhasználásra is került, míg a fennmaradó 1.014 E Ft-ot 2009. 06. 30. napjáig kell felhasználnia.
A beintegrálódott Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is részesült az 8/2008. (III.20.) OKM
rendeletben foglaltak alapján 1.625 E Ft támogatásban; melyből a beolvadást követően 1.004 E Ft került be a
kiadási előirányzatok közé s év végéig teljes egészében fel is használta azt.
A 23/2008 (VIII. 6.) OKM rendelet 4. § /2/ és /4/ bekezdése alapján informatikai és szakmai fejlesztések
támogatására igényelt 348 E Ft-ot az intézmény, melyet az év folyamán szintén teljes egészében fel is használt.
Összességében az intézmény 2008. évi költségvetési kiadásainak teljesítése 93,60 % - melyek közül a személyi
juttatások 95,5 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 95,17 %-ban, a dologi kiadások 76,57 %-ban teljesültek.
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A dologi kiadások alacsony teljesülésének egyik oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközök nem kerültek
felhasználásra – így 1.014 E Ft-nak a 2008. évben keletkezett pénzmaradvány részét kell képeznie.
Ugyanakkor az intézmény működési bevételei csupán 72,27 %-ban teljesültek.
A működési bevételeknél a tervezett 1.671 E Ft bevétellel szemben 1.203 E Ft bevétel folyt be, melynek döntő
hányada a térítési díjak befizetéséből származik.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatát 85 %-on teljesítette.
Gazdálkodása 2008. évben egyrészt az elnyert pályázatok - a Kis Bálint Általános Iskolával közös HEFOP 2.1.5.
„Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése”, a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” elnevezésű
pályázat, a HEFOP 2.1.9 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő és szabadidős tábor”
elnevezésű pályázat megvalósítására, valamint pénzügyi kötelezettségei rendezésére irányult.
Az állami támogatást a Magyar Államkincstár egész évre vonatkozóan átutalta a kisebbségi önkormányzat
számlájára. A kisebbségi Önkormányzat az állami támogatásból az általános működésre 555 E Ft-ot, a
feladatalapú támogatásra 214 E Ft-ot kapott, valamint 2008. december hónapban 7 E Ft kiegészítő támogatásban
részesült.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pénzügyi helyzete rendezése érdekében árverés útján
értékesítette 10 hektárnyi termőföldjét, melyből 4.500 E Ft bevétele realizálódott. A befolyt bevételből
rendezésre került a 2005. évben felvett 3.000 E Ft összegű Mikrohitel és 91 E Ft kamata, kifizetésre kerültek a
Fő út 80. ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi tartozások 492 E Ft összegben. Visszafizetésre került 576 E Ft
összegű pályázaton elnyert támogatás és kamata, melyet a kisebbségi Önkormányzat nem tudott felhasználni.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pályázat útján nyert támogatást a Magyar Nemzeti és
Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól 400 E Ft összegben a VIII. Nemzetközi Cigányzenész és
Tánctalálkozóra. A rendezvény 2008. október 11-én lett megtartva. A rendezvényre 665 E Ft költség lett
elszámolva.
A HEFOP 2.1.5 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése elnevezésű pályázat megvalósítása
során 993 E Ft kiadás jelentkezett, melyből 384 E Ft támogatás kiutalásra került. A kiutalatlan támogatás
összege 607 E Ft.
2008. január és február hónapban a Kisebbségi Önkormányzatnál folyamatban lévő három HEFOP-os pályázat
elszámolását ellenőrizte az Irányító Hatóság, melynek során a TANODA pályázat elszámolását elfogadta és 693
E Ft támogatás kiutalását engedélyezte.
A kisebbségi Önkormányzat halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére nyári fejlesztő tábor
megvalósítására pályázatot nyert (HEFOP 2.1.9), a tábor Dombrádon lett megtartva.
HEFOP 2.2.1 Együtt könnyebb szociális szakemberek képzésével kapcsolatos pályázat 2008. május 31.ével
befejeződött, pénzügyi elszámolása 2008. június 30-án megtörtént. A pályázati program megvalósítása során
2007. évben 3.998 E Ft lett költségként elszámolva, 2008. évben pedig 8.118 E Ft. A pályázat megvalósításának
előfinanszírozása Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján történt, mely szerint
8.667 E Ft került átvételre az önkormányzattól. A 2008. évben megtartott helyszíni ellenőrzést követően 1.251 E
Ft összegű költségre eső támogatás kifizetését az irányító hatóság elutasította. Ezen pályázathoz kapcsolódóan a
CKÖ 2.539 E Ft összegű támogatásra jogosult, mely összeg a városi önkormányzattal szemben fennálló
tartozására csak részben nyújt fedezetet.
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételi előirányzatát 108 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 75
%-ban teljesítette. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár egész évre vonatkozóan átutalta a kisebbségi
önkormányzat számlájára. A kisebbségi Önkormányzat az állami központosított támogatásból az általános
működésre 555 E Ft-ot, a feladatalapú támogatásra 142 E Ft-ot kapott, valamint 2008. december hónapban 5 E
Ft kiegészítő támogatásban részesült. A kisebbségi önkormányzatnak 84 E Ft többletbevétele keletkezett az
anyanyelvi tábor megvalósításával kapcsolatosan, a tábor 135 E Ft-ba került. A kisebbségi önkormányzat német
anyanyelvi tábor megrendezésére benyújtott pályázata nem nyert, így a rendezvény költségeit az Önkormányzat
teljes egészében saját költségvetéséből biztosította. A kisebbségi önkormányzat 2008. évben 119 E Ft összegben
támogatott két oktatási intézményt, német nyelv oktatásához segédanyag vásárlással. 2008. évben
hagyományként megrendezésre került a sváb bál, mely 227 E Ft-ba került. A kisebbségi Önkormányzatnál
jelentkező 2008. évi 371 E Ft pénzmaradványt a 2009. évi Sváb bál rendezvényre tervezi felhasználni.
Az önálló intézmények (Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási
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Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2008. 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.
 A kiadási fő előirányzatok teljesítési adatai a módosított terv adatoknak megfelelően teljesültek, az
intézménynél a rendelkezésre álló előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósult.
 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
 Poharelecné Rácz Ildikó regisztrációs szám: 175295
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a T.
Képviselő-testületnek:
Határozati javaslat:
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat és intézményeinek 2008. évi
zárszámadási beszámolóját elfogadja.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az intézmények 2008. évi
pénzmaradvány összegeit. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét a 2009. évi költségvetés tartalékába
helyezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester

Gyomaendrőd, 2009. március 31.

Hangya Lajosné s.k.
biz. Elnök

Szabó Balázsné s.k.
biz. Elnök

Izsó Csaba s.k.
biz. Elnök
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Vass Ignác s.k.
biz. elnök

TERVEZET

…/2009. (………..) Gye. Kt. rendelet

a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület a 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt rendelettel elfogadott 2008. évi költségvetésének
zárszámadását 4.600.465 E Ft bevétellel és 4.122.285 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 4.600.465 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.740.445 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 46.408 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 529.725 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. Az egyéb finanszírozás
kiadásainak összege 2008. évben 805.707 E Ft, melyből a rövid lejáratú államkötvény és diszkontkincstárjegy
kiadása 524.993 E Ft, a hosszú lejáratú államkötvény 270.003 E Ft, az egyéb kiegyenlítő, függő átfutó kiadások
összege 10.711 E Ft melyet a 4. számú melléklet tartalmaz.
6. § Az önkormányzat 2008. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. számú
melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2008. évben
366.674 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 2008. 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 2008. 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 2008. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet tartalmazza,
mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.999.941 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 2008. évi közvetett támogatásait a 16. számú melléklet mutatja
be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési
szervenként a 19. számú mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá.
6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 15.999 E Ft
6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 4.137 E Ft
6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 14.497 E Ft
7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 20.363 E Ft
8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 2.999 E Ft
11.cím : Polgármesteri Hivatal 401.879 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó
3.208 E Ft kiutalatlan támogatás össszegét is.
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Összesen: 459.874 E Ft
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium 938.-E Ft összegű szabad pénzeszközét az
intézménynél hagyja, azzal a feltétellel, hogy ezen összeget a kötelező órán felüli tömegsportra, illetve a
differenciált képességfejlesztő órákra fordítja. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét
– 28.407 E Ft - a 2009. évi tartalékba helyezi.

Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2009. április

Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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