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Kiegészítő melléklet
a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz
I.

A feladat általános értékelése

1. Tanulólétszám alakulása
A következő táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető tanévenkénti létszám
alakulását mutatja.
Megnevezés
2007/2008 tanév 2008/2009 tanév
Iskolai oktatás
Iskolai oktatás 1-4 évf.
226
246
ebből SNI
14
19
ebből magántanuló
2
1
Iskolai oktatás 5-8 évf.
315
281
ebből SNI
23
19
ebből magántanuló
1
0
Iskolai oktatás összesen
541
527
Óvodai nevelés
Százszorszép
112
104
ebből SNI
1
0
Csárdaszállás
12
14
ebből SNI
1
0
Óvodai nevelés összesen
124
118
Mindösszesen
665
645
A két tanév alatt bekövetkezett létszámcsökkenés demográfiai jellemzőkkel magyarázható.
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében a 2008/2009 tanévben 26 fő viselkedésének organikus okaira
visszavezethető, 11 fő organikus okokra nem visszavezethető, s egy fő folyamatosan figyelemmel kísért.
2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
Megnevezés
2008.01.01
2008.12.31
Óvodapedagógus
8
9
Iskolapedagógus
45
45
Technikai dolgozó
29
28
Iskolai oktatás összesen
82
82
A fenti táblázat a technikai dolgozók teljes munkaidőre átszámított létszámát mutatja, az intézmény 4 fő 4 órás
részmunkaidős dolgozóval rendelkezik ( 1fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő, 2 fő dajka)
2008. évben az intézmény foglalkoztatottjaiban bekövetkezett változás a csárdaszállási telephellyel
kapcsolatosan történt, mert a 6 óra részmunkaidőben foglalkozatott dajka 8 órában az óvodapedagógusi
feladatokat látja el 2008. augusztus közepétől.
A fentiek következtében az intézmény dolgozóinak (a részmunkaidős dolgozók teljes munkaidőre átszámítva)
létszáma 2008. december 31-én 82 fő, azaz az engedélyezett álláshelynek megfelelő. Az intézménynek nincs
üres, sem tartósan üres álláshelye.

3. Iskolai tevékenységek alakulása
- A 2008. év folyamán az intézményben óvodai nevelésben átlagosan 122 fő, 5 óvodai csoportban, iskolai
oktatásban átlagosan 536 fő, 23 osztályban részesült. Összességében 658 fő nevelése, oktatása valósult meg az
intézmény keretien belül.
- A napközis foglakozáson résztvevő tanulók létszáma 40.651 napközis nap figyelembe vételével 220 fő 11
napközis csoportban. Az előző költségvetési évhez viszonyított létszámcsökkenés oka, hogy a főállású anyaság
esetén a gyermek nem maradhat napköziben meghatározott támogatás igénybevétele esetén.
- A szervezett intézményi étkeztetést 74.811 élelmezési nap figyelembe vételével, 385 gyermek vette igénybe (
ebből 7 fő csárdaszállási óvodás, 75 fő százszorszép óvodás és 310 fő iskolás), melyből összesen 35 fő óvodás
korú – ebből 4 fő a csárdaszállási telephelyről- és 181 fő iskolás korú gyermek volt jogosult térítési
díjkedvezményre.
- Ingyenes tankönyv ellátásban 268 fő részesült, az összes tanulólétszám 50,85%-a, az előző évhez képest 2%kal többen.
- Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók támogatás igénybevételénél figyelembe vehető
átlaglétszáma 40 fő volt.
- Integrációs pedagógiai rendszerbe résztvevő tanulók létszáma 49 fő volt 2008. évben.
- Intézményünkben kompetencia alapú oktatás folyik az 1-3. évfolyamon szövegértés és matematika
kompetencia területen, valamint az 5-8. évfolyamokon szociális, életviteli és környezeti kompetencia területen.
- A 2008/2009-es tanévtől bevezetésre került az 5. évfolyamokon a nem szakrendszerű oktatás.
II.

Bevételek alakulása

1. Alaptevékenység bevételei
Alaptevékenység bevételeinek éves előirányzata 20.717 eFt, ennek teljesítése 21.070 eFt, az éves előirányzat
102%-a.
A 2%-os növekedést a 2008. január 1-től hatályba lépő Áfa törvény változás okozza a fordított adózás
vonatkozásában.
Az intézményi ellátási díjak és az alkalmazottak térítéséből adódó bevétel elmaradt a tervezetthez képest,
azonban az árú és készletértékesítés ellenértéke bruttó 464 eFt bevétel növekményt eredményezett.
A bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások elmaradása összességében 132 eFt visszafizetési kötelezettséget
jelentett az intézménynek.
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Az intézmény 30 db pályázatot nyújtott be a különböző alapítványok és szervek pályázatait figyelve. A nyertes
pályázatok támogatási előlegei és lehívott forrásai előirányzat módosítást követően megjelentek működési célú
pénzeszköz átvételeink között, 12.012 eFt összegben:
- Működési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésből (9.513 eFt):
- HEFOP 3.1.3 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában”elnevezésű pályázatból
lehívott forrás összege
4.092 eFt
- HEFOP 2.1.5B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” elnevezésű konzorciumos
pályázatból lehívott forrás összege
4.117 eFt
- HEFOP 2.1.9 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő – és szabadidős tevékenysége a Zánkai
Gyermek –és Ifjúsági Centrumban” elnevezésű pályázat támogatási előlege
1.304 eFt
- Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (2.499 eFt):
- Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj pályázat
590 eFt
- ICsSzEM Drogprevenciós tevékenységek támogatása
874 eFt
- Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól
- pedagógus továbbképzés támogatására
58 eFt
- egészséges életmódra nevelésre
96 eFt
- könyvtárfejlesztésre
86 eFt

- orvosi szoba kialakítására
313 eFt
- a Munkaügyi Központ által decemberben 2 fő, januártól 1 fő foglalkoztatott után átvállalt bér és járulék
összege
482 eFt.
Központosított előirányzat keretében, OKM rendeletekhez kapcsolódó pályázatok a következők, melyek az
önkormányzati támogatást növelik meghatározott feladatok ellátása érdekében:
- 9/2008.(III.29.) OKM rendelet I. pontja alapján, integrációs felkészítés támogatására 3.198 eFt,
melyből 2.001 eFt került előirányzatosításra 2008.évben, melyből 1.475 eFt feladattal terhelt pénzmaradvány,
- 9/2008.(III.29.) OKM rendelet VII. pontja alapján, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekek nevelésére, felkészítésének támogatására 400 eFt-ot,
- 11/2008.(III.29.) OKM rendelet 4.§ alapján, 5.552 eFt a teljesítmény motivációs pályázati alapból,
kiválóan megfelelt minősítéssel (felhasználása teljes mértékben 2009. évebn)
- 23/2008.(VIII.6.) OKM rendelet alapján megpályázott támogatás informatikai és szakmai fejlesztések
támogatására 1.435 eFt.
III.
Kiadások alakulása
1. Személy jellegű juttatások alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

174.523 eFt
189.189 eFt
182.330 eFt

96,4 %

A személyi jellegű juttatások eredeti előirányzatában bekövetkezett jelentős mértékű változást a következő
tételek okozták:
- Munkaügyi Központ által átvállalt bér és járulék,
- pályázaton nyert összegek (HEFOP pályázatok, OKM rendeletes pályázatok),
- központosított előirányzatok (egyszeri kereset-kiegészítések összege, 13.havi illetmények és a tervezett
bérpolitikai intézkedések területén az állam által közölt adatok és a költségvetésbe beépített adatok közötti
rendezése,
- 2007. évi jóváhagyott pénzmaradvány.
A 3,6 %-os elmaradás főként a 11/2008.(III.29.) OKM rendelet 4.§ alapján elnyert teljesítmény motivációs
alaphoz kapcsolódik, mely felhasználása 2009-re tehető, továbbá a racionális bérgazdálkodáshoz, valamint a
csárdaszállási telephelyhez köthető. A 2008. évi költségvetés tervezésben a 2008/2009-es tanévtől a dajka és az
óvodapedagógus együttes foglalkoztatásával számolt az intézmény, míg a tervezettől eltérően csak az
óvodapedagógus került alkalmazásba.
2. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

56.494 eFt
61.301 eFt
57.648 eFt

94 %

A személyi jellegű juttatásokkal szinte minden munkaadókat terhelő járulék egyenesen arányosan változott,
kivéve a táppénz-hozzájárulást, mely teljesítése jelentősen elmaradt a tervezettől a kevesebb idejű táppénzes
állományok miatt.
3. Dologi kiadások alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

61.815 eFt
69.137 eFt
65.617 eFt

94,9 %

A dologi kiadások előirányzatának módosítására a következő okok miatt volt szükség:
- előirányzat növekedést jelentettek :
- a pályázaton nyert összegek dologi kiadásokat érintő része,
- a 2007. évi pénzmaradvány,
- az átcsoportosítások felújítási kiadásokból a Százszorszép óvodai
kapcsolódóan,
- úszásoktatással kapcsolatos kiadások,

tagintézményhez

- előirányzat csökkentést vont maga után
- az ellátottak pénzbeni juttatásának előirányzatosítása az alapfokú oktatáshoz kapcsolódó
tankönyvtámogatás következtében,
- a felhalmozási, felújítási kiadások közé történő átcsoportosítás,
az
élelmiszer-beszerzés
és
a
térítési
díj elmaradásából
adódó
visszafizetési
kötelezettség.
A dologi kiadások kedvező finanszírozása több tényező együttes eredménye:
- nagyszámú nyertes pályázat jótékony közreműködése,
- csárdaszállási telephely tervezettől alacsonyabb költségigénye.
A dologi kiadások teljesítése áthúzódik 2009. évre feladattal terhelt pénzmaradványként.
IV.
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

Felújítási, felhalmozási kiadások

1.500 eFt
12.114 eFt
12.114 eFt

100 %

A módosított előirányzat a 2007. évi szabad pénzmaradvány átvétele, pályázati összeg elnyerése és dologi
kiadásokból, valamint kiadásokba törtnő átcsoportosítás eredménye.
A teljesítés magába foglalja a következő tételeket:
- Felújítás:
-

a
Százszorszép
óvodai
tagintézmény
központi
fűtés
kialakítás,
s
egyben
fűtéskorszerűsítés megvalósítása pénzmaradvány terhére
7.483 eFt
A fűtéskorszerűsítés eredményeként az intézmény normalizálhatta a Százszorszép óvodai tagintézmény fűtésével
kapcsolatos költségeit.
- Felhalmozás:
- az 1,-és2 Ft-os érmék kivonása miatt megvásárolt konyhai nyilvántartó szoftver
frissítése
24 eFt
- 10 db Acer projektor pénzmaradvány és pályázati forrás terhére
1.064 eFt
- 10 db E-Beam SYS USB alapkészlet pénzmaradvány és pályázati forrás terhére
1.150 eFt
- 15 db ASUS laptop
1.950 eFt
A fenti eszközbeszerzés következtében az intézmény több tantermére kiterjeszthető a kompetencia alapú oktatás
a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazásával, lehetővé téve az oktatást segítő egyéb kisebb szemléltető
eszközök beszerzésének mellőzését
V.

Tárgyévi pénzmaradvány

A 2008. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege 15.999 eFt, mely a következő
tételekből tevődik össze:
- HEFOP 3.1.3, HEFOP 2.1.5, HEFOP 2.1.9 pályázathoz kapcsolódóan
3.137.903
- december havi bérkifizetés
68.688
(Roncsek Imréné hóközi munkabér kifizetése, Balogh Julianna napi 3ó megbízása táppénzes állomány miatt)
- pedagógus továbbképzés szakvizsga
267.032
- Csárdaszállás elszámolás
1.666.447
- 11/2008.(III.29.) OKM rendelet 4.§ teljesítménymotiváció
5.552.000
- 9/2008.(III.29.) OKM rendelet VII. pont BTM
40
- 9/2008.(III.29.) OKM rendelet I. pont IPR
1.475.117
- ICsSzEM Drogprevenciós pályázat
509.400
- Százszorszép óvodai tagintézmény gyermekmosdóinak felújítása
382.872
- Fő úti iskolaegység , homlokzat, vakolat helyreállítás
298.907
- 2008. évi normatíva visszafizetési kötelezettség
2.640.728
Gyomaendrőd, 2008. február 27.
Fülöp Istvánné s.k.
intézményvezető

Kondor Ildikó s.k.
gazdasági ih.
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Intézményi beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról.
I. Feladat ellátási mutatók:
Megnevezés
Összesen
1-8 évfolyam
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Összesen 1-8
évfolyamból
sajátos nevelési
igényű tanulók
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Kollégiumi ellátás

2007/2008 tanév/fő

2008/2009 tanév
tervadat/fő

2008/2009 tanév
tényadat/fő

Tervadathoz
változás

424 fő

405 fő

428 fő

23 fő

411 fő
13 fő

390 fő
15 fő

414 fő
14 fő

24 fő
-1 fő

86 fő

74 fő

80 fő

6 fő

83 fő
1 fő
28 fő

73 fő
1 fő
28 fő

79 fő
1 fő
27 fő

6 fő
-1 fő

Feladat ellátás változása a tervezett költségvetéshez viszonyítva:
 2008/2009. tanévben nőtt az osztályok létszáma, a tervezett két első osztály helyett három elsős osztályt
sikerült indítani 2008. szeptember 01.-től.
 A Blaha Lujza úti könyvtári feladat az intézménynél 2008. augusztus 31. napjával átszervezésre került,
átadásra került a Városi Polgármesteri hivatalnál működő részben önállóan működő Határ Győző
Városi Könyvtárnak. (25/2008. (IX. 24.) sz. határozat)
A többcélú kistérségi társulás keretén belül működő 1-8 évfolyamos oktatásnál a csárdaszállási 1-4 évfolyamos
tanulók a tagintézmény területére járnak, míg az 5-8 évfolyamos tanulók iskolabusszal járnak az intézményi
társulás székhely szerinti intézménybe.
Foglalkoztatottak alakulása.
Nyitó létszám 2008. január 01.-én: 73 fő
Változás: 2 fő könyvtáros csökkenés

Záró létszám 2008. december 31.-én: 72 fő
1 fő pedagógus létszámnövekedés.

Normatív állami támogatás alakulása:
Eredeti előirányzat szerint:
142.329.300 Ft
Év végi elszámolás során: 146.246.863 Ft
Többlet normatíva igény 3.917.563 Ft
II. Működési és felhalmozási bevételek alakulása
Megnevezés
Működési bevételek
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Támogatásértékű
műk. bevétel
Gyomaendrőd

adatok E Ft-ban
Teljesítés/módosított
előirányzat %-a
100,03 %
100,03 %
100,2 %

Eredeti
előirányzat
14.263
14.023
240

Módosított
előirányzat
17.877
17.377
500

236.600

258.199

258.028

99,93 %

232.346
4.254

250.761
7.438

250.590
7.438

99,93 %
100 %

22.868

19.744

14.411

72,99 %

14.473

14.802

9.909

66,94 %

Teljesítés
17.883
17.382
501

Csárdaszállás
Előző évi
előirányzat
maradvány
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Előző évi
pénzmaradvány
Bevételek összesen
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Függő bevétel

8.395

4.942

4.502

91,10 %

6.119

0

7.077

7.077

273.731
260.842
12.889

302.897
290.017
12.880

303.518
291.077
12.441
-2.797

100,20 %

A működési bevételeknél az előirányzat növekedés, a többletbevételek számbavételéből adódik 3.614 E Ft.
- ebből ÁFA visszatérülés 2.195 E Ft a többlet, térítési díjakból 266 E Ft, bérleti díjból 414 E Ft kamat bevétel
231 E Ft. a továbbszámlázott szolgáltatás 68 E Ft egyéb kártérítés 78 E Ft, fizetendő ÁFA 174 E Ft
szolgáltatások bevétele 188 E Ft.
A támogatásértékű működési bevételek előirányzat változása -3.114 E Ft
Támogatásértékű működési bevételek előirányzata csökkent a Csárdaszállás tagintézménynél, az év végi
elszámolás során az önkormányzattól átvett pénzeszköz -3.453 E Ft összeggel.
Csökkent az előirányzat a központosított támogatásból átvett pénzeszközöknél, mert a bérfejlesztésre kapott
összeg a felügyeleti szerv támogatási előirányzatai közé került átvezetésre -11.894 E Ft összegben.
Pályázatok miatt nőtt az előirányzat 8.475 E Ft összeggel
– ebből Közalapítványtól átvett pénz az „Egészség Fejlesztő Drog prevenciós tevékenység” pályázati pénz 767
E Ft, a folyamatban lévő három HEFOP pályázatokra összesen 7.365 E Ft
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás a közhasznú foglalkoztatottak után a módosított előirányzat összege
719 E Ft
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól előirányzat növekedés 2.831 E Ft összeg. Az előző
évi létszámleépítéshez kapcsolódik az előirányzat növekedés, Hunya tagintézménynél 2007. december 31.-ével
szűnt meg felmentéssel a munkaviszony, mely kiadás a 2008. évi költségvetésben szerepel, a tagintézmény
átutalása alapján került az összeg az előirányzatok közé.
Az önkormányzat költségvetési támogatás előirányzat növekedése 21.599 E Ft.
Előirányzat változás összetevői:
Feladat csökkenés miatt Blaha úti könyvtár előirányzat zárolása: -2226 E Ft
Csárdaszállás támogatás csökkenés: -259 EFT
Bérpolitikai intézkedések, egyszeri kereset kiegészítések: 16.952 E Ft
Csárdaszállás Kistérségi normatíva összege: 3.255 E Ft
Központosított és egyéb pályázati pénzek: 3462 E Ft
Úszásoktatás támogatás: 415 E Ft
Teljesítések bemutatása:
3%

Működési bevétel
43%

Felügyeleti szervtől tám.
Támogatás ért. bev.

50%

Előző évi előir. maradv.
Előző évi pénz maradv.
1%1% 2%

A bevételek teljesülése az előirányzathoz viszonyítva:
Működési bevételek teljesülése: 100,03 %. Többlet bevétel van a bérleti díjak bevételénél 415 E Ft
Támogatások és támogatás értékű bevételek teljesülése: 72,99 %
- A folyamatban lévő három HEFOP pályázat előirányzott bevételéből nem teljesült 4.893 E Ft.
- A többcélú kistérségi társulástól átvett működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése az intézményi
támogatások között jelenik meg.

- A működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól a tervezett szint alatt teljesült, mert a
Csárdaszállási önkormányzattal az elszámolás 2008. december 31.-ével megtörtént,és a december hóra
esedékes 439 E Ft elszámolást 2009. január hóban fizette ki. 2007. évi felmentéshez kapcsolódó 2.831 E Ft a
hunyai önkormányzattól átvett pénzösszeg bevétele szintén teljesült.
Az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénz teljesítési összege 784 E Ft.
II. Működési kiadások:
Megnevezés
Személyi juttatások
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Munkaadókat
terhelő járulékok
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Dologi kiadások
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Működési kiadás
összesen
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Költségvetési függő
kiadás

adatok E Ft-ban
Teljesítés/Módosított
előirányzat %-a
97,83 %
97,73 %
100 %

Eredeti
előirányzat
165.967
159.096
6.871

Módosított
előirányzat
173.154
165.106
8.048

53.318

55.318

53.293

96,34 %

55.466
2.148
50.264
46.526
3.738
2.682
2.550
132

52.785
2.533
63.462
61.263
2.199
3.238
3.138
100

50.760
2.533
61.303
59.104
2.199
3.238
3.138
100

96,16 %
100 %
96,60 %
96,48 %
100 %
100 %
100 %
100 %

272.231

295.172

287.238

97,28 %

259.342
12.889

282.292
12.880

274.358
12.880

97,19 %
100 %

Teljesítés
169.404
161.356
8.048

-1285

Előirányzat változások összesen 22.941 E Ft
Személyi juttatások előirányzat növekedés összege: 7.187 E Ft
Munkaadókat terhelő járulék előirányzat növekedése:
2.000 E Ft
 Központosított támogatásból egyszeri kereset kiegészítésre, valamint a 13. havi juttatás
többletkiadására: 4.223 E Ft
 Pályázati pénzek összege: 2.610 E Ft
 Pénzmaradványból változás: 2.023 E Ft
 Könyvtári feladat csökkenés miatti változás: -1.142 E Ft
 Számlázott szellemi tevékenység átcsoportosítása: -527 E Ft
Dologi kiadásoknál az előirányzat növekedés összege: 13.198 E Ft
 Központosított támogatásból eszköz beszerzésre: 3.077 E Ft
 Pályázati pénzből a növekedés: 9.155 E Ft
 Ifjúsági alapból és többlet feladat ellátása (úszásoktatás): 599 E Ft
 Könyvtár feladat ellátás miatt csökkenés: -700 E Ft
 Számlázott szellemi tevékenység átcsoportosítása miatt: 642 E Ft
 Saját többletbevételből, valamint Csárdaszállás év végi elszámolása miatti változás: 425 E Ft
Ellátottak juttatás előirányzat növekedés összege: 556 E Ft
 Az ingyenes tankönyvjuttatás a tanulók részére 462 E Ft összeggel növekedett a tervezettől
III. Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat 1.500 E Ft
Előirányzat változás: 6.225 E Ft
Klíma berendezés

Módosított előirányzat 7.725 E Ft
ebből épület felújítás:
605 E Ft

Teljesítés 6.195 E Ft
5.590 E Ft

IV. Kiadások összesen
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Teljesítés/Módosított
előirányzat %-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

272.231

295.172

287.238

97,28 %

1.500

7.725

6.195

80,19 %

273.731

302.897

293.433

96,84 %

Működési kiadás
összesen
Felhalmozási
kiadás összesen
Kiadás összesen
Teljesítések bemutatása:

Teljesítés

1% 2%
21%
Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi Kiadás
Ellátottak juttatása

58%

Felhalmozási kiadás

18%

Személyi juttatások teljesítése 169.404 E Ft 97,83 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.
Munkaadói járulékok teljesítése 53.293 E Ft 96,34 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.
Kifizetésre került az eredeti előirányzatok közötti megtervezett összegek, valamint a módosított előirányzatok
közül a központosított támogatások, a pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjak Nem teljesült a kiadás az
„OKM esélyegyenlőség felzárkóztatás”.
A központosított pályázati pénzek közül, a feladattal terhelt fel nem használt személyi juttatás és járulékok
összege 1.214 E Ft.
Dologi kiadások teljesítése 61.303 E Ft 96,60 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.
 A dologi kiadások teljesítései között 20.553 E Ft az élelmiszer beszerzés kiadása. A növekedés az eredeti
előirányzathoz 1.298 E Ft melynek indoka, az étkezők számának a növekedése.
 Irodaszer nyomtatvány kiadásteljesítés: 1.312 E Ft – ebből HEFOP pályázati pénzből kiadás: 283 E Ft.
 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés teljesítése: 1.116 E Ft
– ebből 455 E Ft összegben pályázati pénzből bútorvásárlás, tárgyi eszköznyilvántartó program 40 E Ft. A
Blaha úti könyvtárnak 60 E Ft könyvtári nyilvántartó program, valamint 96 E Ft összegben számítógép
vásárlás történt. Úszásoktatáshoz 42 E Ft szemléltető eszköz beszerzés szintén pályázati forrásból, mobil
flottához kistelefon vásárlás 148 E Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzés és szemléltető eszközvásárlás 275 E Ft
összegben.
 Szakmai anyag beszerzés: 1.244 E Ft – ebből HEFOP pályázathoz kapcsolódó kiadás: 895 E Ft.
 Szolgáltatás kiadások teljesítés összege: 19.405 E Ft A teljesítésekből HEFOP pályázathoz kapcsolódó
kiadás: 3.951 E Ft.
Feladattal terhelt dologi maradvány az „OKM esélyegyenlőség felzárkóztatás” pályázat eszköz beszerzése 1.423
E Ft.
Felhalmozási kiadás teljesítése: 6.195 E Ft 80,19 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.
Az alsó tagozatos épületben elkészült a fiú és leány WC felújítása 5.590 E Ft, 3 db klíma berendezés vásárlás
605 E Ft.
V. A 2008. évi pénzmaradvány összege 4.137 E Ft. A pénzmaradvány teljes összege (4.137 E Ft) feladattal
terhelt az alábbi összetétel szerint.
 IPR pályázat fel nem használt összege: 1.845 E Ft
 Informatika eszköz beszerzés pályázati pénz: 537 E Ft
 BTM pályázat 2009. évre áthúzódó összege: 255 E Ft.
 Felújítás pályázati alap fel nem használt összege: 1.500 E Ft

VI. Vagyon alakulása:
Befektetett eszközök állománya 2008. december 31.-én 101.832 E Ft Az előző évhez viszonyítva csökkent. 419
E Ft összeggel.
A csökkenés oka, hogy átadásra került a Tornaterem és a Blaha úti könyvtár az önkormányzatnak.
A 0 számlaosztályba kivezetésre került 8.618 E Ft összegű eszköz
A követelés állomány összege 2008. december 31.-én 498 E Ft, mely összeg az étkezési térítési díjak hátralékos
állományát tartalmazza.
A mérleg főösszege 2008. december 31.-én 107.138 E Ft csökkenés az előző évhez viszonyítva 373 E Ft
A 2008. évre kitűzött feladatot az intézmény teljesítette, a működési kiadásokhoz a forrás biztosított volt, a
pályázati pénzekkel a többletfeladat ellátás szintén biztosított volt, valamint az eszköz beszerzésekre is fedezetet
nyújtottak.
Az iskolánál a veszélyes hulladék kezelése a jogszabályi előírásnak megfelelően alakul. Megállapodás alapján
folyamatosan elszállításra kerül (étolaj, zsír, étel hulladék).
Közvetett támogatásban a tanulók nem részesültek 2008. évben.

Gyomaendrőd, 2009. március 12.
Farkas Zoltánné s.k.
Iskolaigazgató

3.sz.melléklet
Kner Imre Gimnázium szöveges értékelése a 2008. évi költségvetési
beszámolóhoz
1.Feladatellátás általános értékelése:
Statisztikai adatok ( 10.01 )
Megnev/év

Gimnázium

Szakközép

Technikum

kollégium

2005

229

114

25

55

2006

234

98

23

58

2007

243

103

0

51

2008

280

79

0

40

A nappali rendszerű közoktatásban nevelésben résztvevő 1 tanulócsoportra jutó tanulók száma a 2008/2009
statisztikai adatok alapján: 29,92 fő.
A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei javultak , de a tanulók egy része inkább a bejárást választja, így
kollégiumban lakók létszáma évek óta alacsony, ezért a Nagykollégium épületét átalakítottuk úgy, hogy a fiúk
elhelyezése is biztosítható legyen, így a „Pintér”épületet le lehetett zárni. A Nagykollégiumban elhelyezhető
tanulók száma: 43 fő. ( 36 lány/7 fiú)
44 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot, 40 fő főállású foglalkoztatottal, és 5 fő óraadóval, akiknek
átszámított órájuk 1,77 fő álláshelyet érint. 2 fő GYES-en volt, ők az év második felében munkába álltak .
2. Bevétel alakulása:
Az Intézményi működési bevételi előírást teljesítette az Intézmény. Többletbevétel származott a felnőttétkezés
térítéséből, az intézményi ellátás bevételéből, valamint egyéb bevételként került elszámolásra a TITÁSZ
visszautalt 1600 e/FT-ja.
Felhalmozási kiadási előirányzatot nem használtuk fel teljes mértékben, mert a felújításra benyújtott pályázat
kedvezőtlen eredménye csak év végén vált tudottá, ekkor azonban már komoly munkálatokhoz nem lehetett
hozzákezdeni.
Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyeztű tanulók továbbtanulásának
támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2008 évben realizált összege 1735. E/Ft, az ellátottak részére ebből
810 e/Ft lett kifizetve, a többi a mentoroké.
Szakképzési támogatás címén 932 e/Ft összegű támogatást érkezett a bankszámlára, , melynek egy részét a
számítástechnikai termek felújítására, gépek fejlesztésére használtuk fel.
3.Kiadások alakulása:
Az Intézmény a számára meghatározott személyi juttatások előirányzatot nem lépte túl, feladatát az előirányzat
keretei között látta el. A stabil személyi állománynak köszönhetően lehetett teljesíteni a jogszabályban előírt
kötelezettségeket.
A dologi kiadások teljesítése nem haladta meg az engedélyezett előirányzatot. A konyha átszervezésének
bizonytalansága miatt az ÁNTSZ által előírt( és betervezett) karbantartás-kisjavítást a döntésig elhalasztottuk,
a döntés után megkezdődött a tanév.
A Tempus Közalapitványtól nyert Útravaló ösztöndíj tanulóknak és mentoroknak kifizetett összege 1735 e/Ft.
Felújítások, beruházások alakulása:
Az Önkormányzat által benyújtott épületfelújítás pályázatról megszületett a döntés, az elutasítás miatt a
járdához szükséges burkolóköveket vettük csak meg 1977 e/ft összegért.
1773 e/Ft értékben 6 db laptopot, 3 db duplaszárnyas táblát, 1 db nagyteljesítményű fűnyírót és 3 db projektort
szereztünk be.
4.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 14.497 e/Ft. A szakképzési hozzájárulás számla előző évi fel nem
használt egyenlege: 507 e/Ft. A pénzmaradvány 938 e/Ft kivételével feladattal terhelt. Ebből 507 e/Ft a TISZK
megalakulásának elhúzódása miatt a szakképzési számlán maradt. Működési célú pénzmaradvány terhére 6324
e/Ft értékben a konyha ÁNTSZ előírás szerinti kialakítása vár befejezésre, valamint az áthúzódó kifizetések

számláit/elszámolásait rendezni kell. Fejlesztési célú pénzmaradvány terhére 6728 e/Ft értékben a belső járda
felújítása, és az IKT tanterem megvalósítása történik majd meg a következő évben.
5. Vagyon alakulása:
e/Ft
Megnevezés/eszközök

Immateriális javak

állománya

Ingatlanok

és

vagyoni ért. jogok

Gépek,

Összesen

berendezések,
felszerelések

Tárgyévi

nyitó

állomány

bruttó

1624

84498

25835

111957

1624

84498

27608

113730

értékben
Tárgyévi

záró

állomány

bruttó

értékben

Gyomaendrőd. 2009-03-12

Csorbáné Balogh Éva s.k.
Gazd.igh

4.sz.melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Gyomaendrőd, Mirhóháti u 1-5
gondozásikp@gyomaendrod.hu
Iktsz: X 102/2009.
2008. évvégi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
I. INTÉZMÉNYI FELADAT ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott alap és szakosított ellátási formákban
átlagosan az alábbiak szerint alakult az egyes szolgáltatásokat igénybe vevők száma:

2008. évben

Ellátottak száma
Ellátási forma
2008. évben átlagosan
Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Emeltszintű id.o.
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Szem .segítés + csak szállítás
Közösségi ellátás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása

129 fő
11 fő
44 fő
114 fő
159 fő
12+18 fő
9 fő
10 fő
179 fő
28 fő

2008. évtől az ellátási formák igénybe vételére vonatkozó szabályok megváltoztak.
Házi segítségnyújtás és idős otthoni ellátás esetében az Országos Rehabilitációs Szociális Szakértői Intézet a
gondozási szükséglet megállapításával alapját képezi az idős otthoni elhelyezésre való jogosultságnak illetve
házi gondozásnál a naponta kötelezően nyújtandó ellátás időtartamának.
A térítési díjak vonatkozásában alap és szakosított ellátásban az illetékes jegyző által kiállított jövedelemigazolás
szolgál alapul a személyi térítési díj megállapításának.
Az idősek otthoni ellátásra való jogosultság megállapítása kikerült az intézményvezetői hatáskörből, mivel az
csak a jogszabályokban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező igénylők vehetik igénybe. Az ORSZI
ügyintézése kezdetben akadozott, gyakoriak voltak a határidő túllépések, így hónapokig álltak üresen férőhelyek,
ami előre nem látható normatíva és térítési díj bevétel kiesést eredményezett.
2008. évben módosíttattuk az étkeztetés működési engedélyét így az új engedély szerint nincs meghatározva a
maximálisan ellátható étkezők száma.
2008. április 25. napjától a hunyai településen lakó rászorultak részére is intézményünk bonyolítja az étkeztetést.
A nap egyszeri meleg étel kiszolgálása a hunyai önkormányzat által működtetett konyháról történik.
A Támogató szolgálat és a közösségi ellátás önkormányzat által ellátandó feladatkörből 2009. évtől átkerül állam
által ellátandó feladatkörbe, így a szolgáltatások működtetésére pályázati úton lehet támogatást kapni.
Intézményünk a Támogató szolgálat működtetésére tudta az előírt feladategységek alapján pályázatát benyújtani,
így 2009 -2012. év végéig működhet a szolgáltatás, majd a további működtetés érdekében ismételten pályáznunk
kell.

II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
2008. január 1-én a munkavállalók létszáma 137 fő, mely létszám a 2008. december 31-i záró létszámmal
megegyezik.
III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti
előirányzat
Saját működési bevételek
Támogatás értékű működési bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése
Előző
évi
előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétele
Kamatbevétel
Önkormányzati költségvetési támogatás

Módosított
előirányzat

166 917
44 882

Teljesítés
171 907
1 776

172 204
1 860
1 167
2 099

241 259

287 434

4
284 656

2008. évben az intézmény bevételei a terveknek megfelelően alakultak. A módosított előirányzatokba beépítésre
kerültek a hunyai étkeztetésből származó plusz bevétel, valamint az intézményi működési többletbevételnek
azon része, mely fedezetet biztosított az intézmény visszafizetési kötelezettségének a MÁK felé.
A támogatás értékű működési bevételek 4.7%-kal meghaladta a módosított előirányzat összegét, mely a
Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak bértámogatását foglalja magába.
1.167,-eFt + ÁFA összegben értékesítésre - beszámításra – került az intézmény TOYOTA HIACE
tehergépkocsija, mely bevétel volt az önkormányzati támogatás mellett a forrása, az új intézményi gépkocsi
beszerzésének.
2008. évben átvételre került a 2007. évben megmaradt pénzmaradvány, melyből 1850,-eFt összeget a Rózsakert
Idősek Otthonának egy lakója hagyott az intézményre, fejlesztési célokra.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Az intézményi kiadások 2008. évben a terveknek megfelelően alakultak. Belső átcsoportosításokkal mind a
működéshez, mind a szakmai munkához szükséges előirányzatok teljesítésre kerültek, intézményi egységeinkben
az ellátottak által felajánlott összegek révén olyan karbantartási munkálatokat tudtunk megvalósítani, mely az
eredeti költségvetésünknek nem volt része.
Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

232 119
68 999
3 229
114 995
22 981

Módosított
előirányzat
233 000
69 239
2 961
119 478
24 636

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
EHO
Dologi kiadások ÁFA nélkül
Dologi kiadások ÁFA-ja

Egyéb folyó kiadások

1 235

1 886

1 841

232 926
69 103
2 961
118 297
24 625

A személyi juttatások alakulását 2008 évben nagyban meghatározta, hogy az intézménynek több
munkavállalója hosszantartó táppénzes állományon volt. Ezen munkavállalók helyettesítését nem határozott
idejű kinevezésű munkavállalókkal, hanem a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú munkavállalókkal
oldotta meg az intézmény.
A módosított előirányzatok összegében azért nem érvényesülnek az év közbeni rendeletmódosítások – pl. az
állam által finanszírozott év közbeni kereset kiegészítés összegei-, mert egyrészt az éves bérmegtakarításnak
köszönhetően az intézmény saját költségvetéséből rendezni tudta azon visszafizetési kötelezettségét, melyet a
Magyar Államkincstár állapított meg. A felügyelőség teljeskörű ellenőrzést végzett intézményünknél 2007 évre
vonatkozóan, melynek eredményeként 7592,2,-eFt + kamat visszafizetési kötelezettséget határozott meg.
A munkaadókat terhelő járulékok és EHO a kifizetett személyi juttatásoknak és a munkavállalóink számának
függvényében kerültek teljesítésre.

A dologi kiadások módosított előirányzatába beépítésre került 2008 évben a hunyai telephelyen beindított
étkeztetéshez kapcsolódó „vásárolt élelmezés” és ÁFA előirányzata, valamint intézményünk ellátottai által
felajánlott összegekből megvalósított karbantartási munkálatok előirányzatai.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)

Felújítás – Őszikék Idősek Otthona ablak csere
Intézményi beruházások
ebből
- gépkocsi beszerzés
- gépkocsi-rámpa kialakítás
- Jogtiszta szoftverek telepítése
- Rózsakert fejlesztés
- Főzőüst vásárlás
- Őszikék előtető kialakítása
- Őszi Napsugár térburkolat csere
Intézményi beruházások Áfa-ja

Eredeti
előirányzat
1 800
6 416

Módosított
előirányzat
1 570
8 950

3 333
1 250
1 250

4 167
1 275
0
1 083
1 317
249
0
1 790

583
1 284

Teljesítés
1 570
8 950
4 167
1 275
0
1 083
1 317
249
0
1 790

2008. évben megvalósításra került
Önkormányzati támogatásból:
 Őszi Napsugár Idősek Otthona (Gyomendrőd, Mirhóháti u. 8. sz.) térburkolat cseréje, mely a
kerekesszékkel és támbottal közlekedők részére megkönnyíti a közlekedést (saját kivitelezésben)
 Őszikék Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz) folyosójának nyílászáró cseréje
Őszikék Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz) terasz feletti előtető elkészítése
 TOYOTA HIACE intézményi gépkocsi cseréje
 Támogató Szolgálat feladatait ellátó OPEL VIVARO gépkocsihoz, lépcső és elektromos emelő
beépítése.
Idősek felajánlásából:
 Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha 2-6. sz.) körterasz fölé előtető készítése
 Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha 2-6. sz.) külső-belső ablakaira műanyag redőny
szerelés
ÖSSZEGZÉS
Intézményünk gazdálkodása 2008. évben stabil, kiegyensúlyozott keretek között történt.
2008. évben a Magyar Államkincstár Igazgatósága ellenőrzést folytatott intézményünknél a 2007. évre igényelt
állami normatívák tekintetébe. Az ellenőrzés során visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek,
mely összeg 7592,2,-eFt + kamat befizetésre került az Igazgatóság részére.
2008. évben 9.545,-eFt összegben befizetésre került az önkormányzat számlájára, az Őszi Napsugár Idősek
Otthonában (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8 sz.) eladott szobák ellenértékeként, mely összegből visszafizetésre
került 5 ellátott kiköltözése miatt 2008. évben 2.486,-eFt.
A 2007. év végén megigényelt állami normatíva összegéből 2008. év végi elszámolás során az intézménynek
visszafizetési kötelezettsége keletkezett 4.292,3,-eFt összegben. Ez egyrészt a szakosított ellátás felvételi
rendszerének változása, másrészt az ellátottak összetételének év közbeni változásával magyarázható.
Az ORSZI által kiállított felvételre jogosító szakvélemények nem tartják a 30 napos határidőt, az intézmények
nem érték el a 100%-os kihasználtságot 2008. évben.
Intézményünk pályázatot nyújtott be az üresen álló ágyak tekintetében 2008. január 01-március 31 között, 855,eFt összegben, mely kedvező elbírálásban részesült, várhatóan 2009. tavaszán kerül sor a támogatási szerződések
megkötésére.
Intézményünk 2008. évben ezen felül pályázatot nyújtott be:
 a Támogató Szolgálat 2009-2012 közötti időszak működtetéséhez, mely pályázat kedvező elbírálásban
részesült 7.500,-eFt összeggel,
 Tanyagondnoki Szolgálat beindításához szükséges tanyagondnoki gépjármű beszerzéséhez, mely
szintén kedvező elbírálásban részesült 7.781,-Ft összegben,






Fogyatékosokat segítő nappali szolgáltatás tárgyi eszközeinek minőségi fejlesztésére - Gyomaendrőd,
Magtárlaposi úti épület fogyatékos nappali ellátás kialakításához 47.445,-eFt összegben, a pályázat
elbírálása még nem történt meg.
9.985,-eFt összegben pályázat került benyújtásra az 5. számú Idősek klubjának (Gyomaendrőd, Blaha u
2-6. sz) épület fejlesztésére, a pályázat elbírálása 2008 évben nem történt meg.
12.541,-eFt összegben szakosított ellátás tárgyi eszközeinek cseréjére, modernizálására, a pályázat
elbírálása szintén nem történt meg.

A 2007. évben megkezdődött szerkezeti és szervezeti változások 2008 évben is folytatódtak intézményünkben.
Folyamatos a szakemberek képzése, az ellátottak minőségi életének javítása, mind a szakosított, mind az alap
ellátásban. 2008. évben több olyan fejlesztés, átalakítás történt az intézményen belül, mely hozzájárul az idős
ellátottaink intézményi életének javításához, esztétikailag, és gazdaságilag is a modern kor elvárásait tükrözik.
Összegzésül elmondható, hogy az intézmény 2008 évben a meglévő előirányzataival stabilan gazdálkodott.

Gyomaendrőd, 2009. március 11.

Mraucsik Lajosné s.k.
intézményvezető

Uhrin Anita s.k.
gazdaságvezető

5.sz.melléklet
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu
2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a 4/2008 ( I.31. ) számú határozatában, 2008.02.15. napjától, heti 20
órában Dr. Torma Éva főorvos asszonyt bízta meg a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosi
teendőinek ellátásával.
Az intézmény gazdasági vezetőjének tartós távolléte miatt, 2008.05.23-tól a Térségi Szociális Gondozási
Központtól egy munkavállaló kirendelésével, 2008.07.01-el a Városi Egészségügyi Intézmény közalkalmazotti
állományába kerülésével oldották meg a gazdaságvezetői teendők ellátását.
A reumatológus szakrendelésen dolgozó orvos, nem rendelkezett reumatológiai szakvizsgával. 2008. februárban
szerződésbontásra kényszerültünk, mivel a személyi minimum feltételekben foglaltaknak, a kolléga nem felelt
meg.
Márciustól az új reumatológus szakorvos a szakrendelő mellett a fürdőben is ellátja a betegeket.
A belgyógyászati szakrendelésen hetente egy alkalommal kardiológus fogadja a pácienseket, így a
szívbetegeknek nem szükséges Békéscsabára utazniuk. A finanszírozást saját keretből oldottuk meg; bizakodván
abban, hogy lesz lehetőség „OEP befogadásra” ( vagyis kapunk kardiológiai órát, amit az Egészségbiztosító
finanszírozni fog ).
A sebészeti szakrendelésen, az eddigi ellátást végző sebész kolléga mellett, júniustól új sebész is dolgozik (heti
két alkalommal ).
2008. júliusától új tüdőgyógyászunk, közreműködői szerződéssel látja el a feladatát.
Szeptembertől sikerült főállású radiológust alkalmazni, aki képzettsége révén együtt végzi a hagyományos
röntgen- és ultrahang diagnosztikát, ami orvos – szakmai szempontból és pénzügyileg is kedvezőbb.
Októbertől két új szakorvos dolgozik, ez által a bőrgyógyászaton és az ortopédián korszerűsödött az ellátás.
Megerősödött a kapcsolattartás a háziorvos kollégákkal és a védőnőkkel, valamint az ÁNTSZ és a MEP illetékes
munkatársaival.
1.

A feladatellátás általános értékelése



Járóbeteg szakellátás
Megnevezés
Esetszám (db.)
Beavatkozások ( db. )
Elfogadott pont
Finanszírozott összeg
OEP. TÁMOGATÁS

2008. I. félév
30.269
118.281
32.195.331
46.781.380

2008. II. félév
36.994
143.621
40.486.232.
60.067.063

Eltérés %-ban
122
121
126
128

2008. év összesen
67.263
261.902
72.681.563
106.848.443

A 2008-as év finanszírozásának alakulása

70000

Összeg eFt.

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2008.I.félév

2008. II. félév
Időszak
Finanszírozott összeg

Az adatokból látható, hogy 2008. II. félévében a járóbeteg szakellátásnál 28 %-os bevétel növekedést értünk
el, ami elsősorban a szakmai területen történt személyi változásoknak és a vizitdíj eltörlésének volt
köszönhető.
Az esetszámok alakulása szakrendelésenként
Szakrendelés megnevezése
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-Orr-Gége
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológai
Pszichiátria
Tüdőgondozás, szűrés
Röntgen
Ultrahang
Labor
Fizioterápia
Gyógytorna

Esetszámok
4726
3065
5546
5074
5373
1814
1407
1177
3306
4742
2101
2792
2902
1592
6594
4440
10612

ÁNTSZ által engedélyezett heti óraszám
40
30
42
30
30
10
5
6
15
16
10
30
20
8
40
30
20

A többi szakfeladaton ( védőnők, iskola egészségügyi ellátás ) finanszírozási változás nem történt ebben az
évben.

2.

Bevételek alakulása ( adatok eFt-ban )

Megnevezés
Intézményi
működési
bevételek
Működési célú bevét. TB.
alapból
Működési célú bevét.
elkül.
állami
alapból
Munkaügyi Központ





3.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés összesen

Teljesítés %-ban

11.260

4.855

4.855

100

130.798

135.908

142.452

105

0

143

143

100

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzatában 8.660 eFt. vizitdíj szerepelt. 2008.03.31-el
eltörölték a vizitdíjat, ezért 6.098 eFt. bevétel kiesés jelentkezett intézményünknél, de mivel nagyon
kedvezően alakultak a második féléves mutatóink, ezt ki tudtuk gazdálkodni.
Az OEP. által finanszírozott bevételeinket 105 %-ra teljesítettük, ami 6.544 eFt. többletbevételt
eredményezett.
Az egyik technikai dolgozónk nyugdíjba vonulásával a megüresedett álláshelyre Munkaügyi Központ
által támogatott munkavállalót foglalkoztatunk ( 143 eFt. ).
Pályázati lehetőségeink

2008. évben az intézményünk profiljába illő pályázat nem került kiírásra.
A 2008.12.29-én megjelenő TAMOP-6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények
számára” pályázaton jelenleg dolgozunk, tervezzük annak benyújtását.
4.

Kiadások alakulása ( adatok eFt.-ban )

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés összesen

Teljesítés %-ban

Személyi juttatások

66.390

79.803

79.732

100

Munkaadót terhelő járulékok

21.161

24.893

24.869

100

Dologi kiadások

60.231

66.810

58.327

87

A személyi juttatások és a munkaadói járulékok teljesítése 100 %-ban valósult meg a módosított előirányzathoz
képest.
Az OEP-től származó plusz bevételünk terhére, a közalkalmazotti illetménytábla alapján járó juttatást
kiegészítettük a teljesítmény arányát figyelembe véve.
A védőnői körzetekben az üres álláshelyeken felmerülő kötelező feladatot, egyenlőre helyettesítéssel oldjuk
meg. 2008. évben 1.108 eFt-ot fizettünk ki erre a célra.
Két dolgozónknak 1.560 eFt. összegben részesült jubileumi jutalomban.
Lehetőségeinkhez mérten kihasználtuk a természetbeni juttatások adta előnyöket. Havonta 6000 Ft-os
fogyasztásra kész élelmiszer utalványt biztosítottunk minden dolgozónknak.
A dologi kiadásoknál előirányzat maradványunk keletkezett ( 87 %-os teljesítés ).
Részleteiben:
 festékpatron, toner felhasználásunk a megnövekedett betegforgalom következtében megnőtt, így 300
eFt. beépítésre került a módosított előirányzatok közé.
 szakmai anyagok, gyógyszerek beszerzéséhez ajánlatokat kértünk be, melynek eredményeképpen egy
gyomai vállalkozóval kötöttünk szerződést.
 kis értékű tárgyi eszköz beszerzésünk nagymértékben elmaradt a módosított előirányzathoz képest.
Pótlásra, cserére szoruló gépeink helyett újakat vásároltunk.
o
o
o
o
o

Porszívó
Mobil telefon 3 db.
Hűtőgép ( veszélyes hulladék tárolásra )
Vasaló
Műtős lámpa 2 db.

o
o
o
o
o







5.

Fűnyíró
Telefon készülék 5 db. ( vezetékes telefonhoz )
UH. kezelőfej fizioterápiára
Sebészeti csipesz
Szoftverek 2 db.

A munkaruhák kihordási ideje 2009. I. negyedévben járnak le, így itt is megtakarítás keletkezett.
Intézményünk 2008. évben belépett az Önkormányzati mobil flotta rendszerbe, ezzel is a
telefonköltségek csökkentésére törekedve.
A gázenergia szolgáltatási díjak az eredeti előirányzatot 31 %-kal lépték túl, ami az év eleji nagyfokú
szolgáltatási díj emelkedéséből adódik.
Az ingatlanok karbantartásánál 57 %-os teljesítés mutatkozik. 2007. évben a Hősök úti főépület
homlokzata teljes felújítást kapott, belső állaga szintén megfelelő.
A gépek, berendezések karbantartására 1.345 eFt-ot költöttünk 2008-ban. Ez az összeg szerencsére nem
egyenesen arányos a gépparkunk elamortizálódásával.
A megnövekedett betegforgalom ellenére is tudtuk tartani az eredeti előirányzatban megtervezett
kifizetéseket a vállalkozó orvosok számára.
Vállalkozó orvos közreműködésével látjuk el a következő szakrendeléséket:
o Belgyógyászat-Kardiológia
o Pszichiátria
o Pulmonológia - Tüdőgondozás
o Reumatológia
o Ortopédia
o Sebészet ( heti két alkalommal )
o Urológia
o Bőrgyógyászat
o Fül-Orr-Gége
o Gyógytorna
Felújítási és fejlesztési kiadások( adatok eFt. )
Megnevezés

Ingatlanok felújítása
Gépek, berendezések vásárlása, létesítése
Ingatlanok vásárlása, létesítése
Ügyviteli és szám.techn. eszk. vásárlása
Felújítási és felhalm. kiadás összesen

Eredeti
ei.
2.500
0
0
0
2.500

Módosított
ei.
1.000
5.721
0
779
7.500

Teljesítés

Teljesítés %-ban

265
1.672
0
779
2.716

27
29
100
36

Az év második felében átalakítottuk a sebészeti részleget. Korszerűsítésre került egy vizsgáló helység, melyben
sebészeti műtőt alakítottunk ki, amely lehetővé teszi kisműtétek elvégzését. Erre a célra 318 eFt.-ot költöttünk.
A gépek, berendezések vásárlása a következő tételekből tevődik össze:
o 2008.03. hónapban az igazgatói irodába beszerzésre került egy klímaberendezés ( 100
eFt. )
o 2008.06. hónapban egy elektróda kart vásároltunk az egyik fizioterápiás gépünkhöz (
478 eFt. )
o 2008.11. hónapban beszerzésre kerültek a következő berendezések:
- mosó-szárítógép ( 150 eFt. )
- ABPM 24 órás vérnyomás mérő gép ( 170 eFt. )
- RTG. tartozékok ( 606 eFt. )
- Nervostim készülék fizioterápiához ( 262 eFt. )
- UH. vizsgálófej ( 240 eFt. )
Ügyviteli gépek vásárlása:
7 db. számítógép konfigurációt szereztünk be. 1-1 db-ot a védőnői telephelyeken helyeztünk el, a többi öt gép
pedig a szakrendelésekre került. A meglévő számítógép állomány korszerűsítése volt a célunk.

6.

Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya 2008. év elején 53 eFt. volt, ez év végére 15
eFt.-ra csökkent.
Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézmény egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit sikkasztási
ügyéből kifolyólag ered.
A mérlegből való törléshez a Képviselő Testület 2008. évben nem járult hozzá.
7.

Szállítók állománya

2008. év eleji szállítói állomány nyitó értéke: 75 eFt.
záró értéke: 0
Nincs sem rövid, sem pedig hosszú lejáratú kötelezettségünk.
8.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

A költségvetési engedélyezett létszámunk: 28 fő
Az átlagos statisztikai állományi létszámunk 2008. évben 26 fő.
Az öt területi védőnői körzetből 2008. évben kettő üresedett meg, ebből az egyik betöltésre került július 01-től,
egy startkártyával foglalkoztatott pályakezdő védőnő személyében.
A másik védőnői állás októbertől nincs betöltve, az eddig is nyugdíjasként dolgozó kolléga, egészségi állapota
miatt nem tudta tovább végezni a feladatát, jelenleg két védőnő végzi a helyettesítést a körzetben.
Az iskolavédőnői teendő két körzetre van elosztva, amiből az egyik szintén betöltetlen 2008. február 01-től, és a
feladatokat itt is két védőnő látja el helyettesítéssel.
A területi védőnők közül egy jelezte, hogy két éven belül megszerzi az előrehozott öregségi nyugdíjra a
jogosultságot, és élni kíván nyugdíjba vonulás lehetőségével.
A jelenleg hét körzetre jutó, öt védőnő közül három fiatal, aki a családalapítás, és gyermekvállalás előtt áll.
A fentiek figyelembevételével időről, időre meghirdetjük pályáztatás útján a védőnői állást, de sajnos
jelentkezők hiányában a probléma megoldására nem marad más, mint a helyettesítés, ami hosszútávon a
kollégákat megterheli.
Terveink közt szerepel, hogy megkeressük azokat a főiskolákat, ahol folyik védőnőképzés, és a városunkról
készült figyelemfelkeltő anyaggal együtt kampányolunk az üres védőnői állásokért.
9.

Pénzmaradvány

Költségvetési pénzmaradványunk: 20.363 eFt.
Ebből Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa: 20.283 eFt.
Kiutalatlan önkormányzati támogatásunk: 80 eFt.
Beruházási és fejlesztési célra 13.000 eFt-ot, működési kiadásokra 7.363 eFt-ot tartalékolunk.
Nagyértékű műszerbeszerzés szempontjából valószínűleg szükséges lesz új defibrillátor készülékre, mivel a
jelenlegi 11 éves, és többször volt javítva. A belgyógyászat és a kardiológiai rendelés alapfeltétele, beszerzési
ára várhatóan 2500 eFt.
A jelenlegi ultrahang készülék az Ultrahang Egyesület tulajdona, bérleti díjat fizetünk.
Saját műszer beszerzése nem csak pénzügyileg lenne hosszú távon kedvezőbb, hanem a kardiológia óraszám
befogadása esetén minimum feltétel is. A korszerű műszer, a belgyógyászat-, kardiológia, a radiológiai
diagnosztika mellett sebészeti, urológiai, nőgyógyászati vizsgálatokat is biztosítana, sőt szűrő jelleggel (pl.
rektális ultrahang ) is tudnánk működtetni a gyógyító tevékenység mellett.
Az egészségügyben folyamatosan megjelenő finanszírozási változások, bizonytalanságok miatt szükség van a
tartalékok képzésére.
10.
Önkormányzati támogatás alakulása( adatok eFt. )
Megnevezés
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Működési költségvetési támogatás
5.724
12.661
12.581
Felhalmozási költségvetési támogatás
2.500
2.500.
2.500
Költségvetési támogatás összesen
8.224
15.161
15.081
Alulfinanszírozás: 80 eFt.

Eltérés eFt.
80
80

Az intézmény működési támogatásként, csak a KT. határozat alapján megítélt támogatást igényelte meg 2008.
évben.
A Képviselő Testület, határozatai alapján a következő feladatokat támogatja intézményünket:
o
o
o
o
o
11.

Intézményvezető bére és járulékai
Gazdasági vezető 50 % bére, és 50 % járuléka
A gazdasági szervezet, tervezett dologi kiadásainak 50 %-a
Dr. Katona Piroska sportorvosi tevékenysége
2 fő védőnő albérleti hozzájárulása
A vagyon alakulása

Az intézmény 2008. évi vagyonváltozása Adatok: eFt.
Megnevezés
2007.12.31. nettó érték
Ingatlanok
57.983
Eszközök
17.011

2008.12.31. nettó záró
56.829
15.355

Eltérés
- 1.154
- 1.656

2008. évben a vagyonváltozás egyenlege negatív, ez az elszámolt értékcsökkenés, és a beruházások értékének
egyenlegéből ered.
Gyomaendrőd, 2009. március 13.
Dr. Torma Éva s.k.
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella s.k.
gazdasági vezető

