1. szöveges dokumentum

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi zárszámadása
Szöveges beszámoló
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 Önkormányzata gazdasági-pénzügyi helyzetét is az elmúlt
évekhez képest a rendelkezésre álló források körének további szűkülése jellemezte. 2007. évben még több, mint
888 millió Ft összegű normatív állami támogatásból gazdálkodhattunk, mely támogatás 2008. évre 30 millió Fttal, majd 2009-re további 40 millió Ft-tal csökkent. Ennek oka egyrészt a tanulói létszám, illetve az ellátotti
létszám csökkenése, másrészt a normatívák fajlagos összegének csökkenése.
A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat, mivel a
település lakosságszáma folyamatosan 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
• 2009. január 1.-jén 14.777 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 feladatellátás általános értékelése
A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatokat 5 önállóan működő és gazdálkodó és 6 önállóan
működő intézménye útján hajtotta végre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évben az alábbi – intézményi szerkezetet és létszámot érintő –
döntéseket hozta:
•

•

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. januári ülésén döntött a Katona József Művelődési
Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény önállóan működő költségvetési szerv
létrehozásáról. Az alapítás ideje: 2009. március 1. Az intézmény közgyűjteményi és közművelődési
feladatokat lát el, 5 fővel. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Polgármesteri
Hivatal végzi.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatánál 2009. március 1. napjától 2010. február
28-ig 2 fő foglalkoztatására került sor a „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.508/1-2008-0159 számú projekt keretében.

2008. január 1. napjától Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Szarvasi 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. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó
köztisztviselők létszámának 1 fővel való bővítését 2008. évben ezen társulási feladatok növekedése indokolta.
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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.
Ellenőrzések:
2009. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. Az elvégzett
ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről
2010. áprilisában számolunk be a testület felé.
Önkormányzatunknál az alábbi külső ellenőrzéseket folytatták le a vizsgált időszakban:
•

A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 2009. november 4. napjától 9
munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében:
 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
 Térségi Szociális Gondozási Központ
 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az ellenőrzés tárgya a 2008. 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 2010. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról, az
önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatásban részesült.
• A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Kirendeltsége
2009. évben kettő esetben végzett célvizsgálatot, mely több ügytípust érintett.
• A Szarvasi Városi Ügyészség megvizsgálta a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, vagy
gondnokság alá helyezést igénylő személyek vagyonának védelmével kapcsolatos gyámhatósági
eljárások törvényességét. A lefolytatott törvényességi vizsgálat során nem került feltárásra olyan
törvénysértés, illetve mulasztás, amely ügyészi intézkedés kibocsátását indokolta volna.
• Államigazgatási Hivatal – építéshatósági ügyek vizsgálata
• Megyei Építész Kamara – tervezői jogosultságok ellenőrzése
• APEH Illetékügyi Főosztály – illetékbélyeg leróvások vizsgálata
• Ügyészség – gépjármű ügyintézések ellenőrzése
• Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – az okmányirodai munka átfogó
vizsgálata (javaslat: heti 1 ügyfélmentes nap az ügyiratok, háttéranyagok feldolgozása céljából)
Pályázatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzés az alábbi projektek esetében történt:
• Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti épületének felújítása (ROP 2004): záró ellenőrzés
• Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb megközelítése
érdekében (DAOP 2009): előzetes helyszíni szemle
• Városi örökség megőrzése és korszerűsítése Gyomaendrődön (DAOP 2009): előzetes helyszíni szemle
• Lévai-Kálvin utca felújítása (HÖF-TEUT 2008.): utólagos helyszíni ellenőrzés
• Selyem út – III. ütem (DAOP 2007): utólagos helyszíni ellenőrzés
• Polgármesteri Hivatal Kirendeltségének akadálymentesítése (DAOP 2007): utólagos helyszíni
ellenőrzés
• Polgármesteri Hivatal Kirendeltségének felújítása (HÖF-CÉDE 2008): utólagos helyszíni ellenőrzés
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Az ellenőrző hatóságok az egyes ellenőrzések során jelentősebb hibákat, hiányosságokat nem állapítottak meg.
2009. 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.
Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a 2009. év végén meghozott
ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az A.S.A. Kft. kártérítési
igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti szerződést semmisnek
nyilvánította, amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek értelmében a Remondis Kft-vel kötött
szerződés 2010. május 10-én hatályát veszti és 2010. június 6-ig a Remondis Kft.és az Önkormányzatok
kötelesek egymással véglegesen elszámolni. Mindezek mellett a 2009. év végén a 9 tulajdonos
Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben
rendelkezett arról, hogy a telep üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által létrehozandó gazdasági
társaságra kell bízni. A társulás megalapításakor a gesztor önkormányzat a tulajdonosi jogok
gyakorlásával kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át. A vagyontárgy nyilvántartási
kötelezettségét nem érinti a fenti döntés, az önkormányzatok jelenleg keresik annak a lehetőségét, hogy
a tulajdonviszonyokat rendezzék, melynek eredményeképp az egyes tulajdonosi részarányok a
vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok könyveibe és tulajdonába kerülhet.
•

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
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.
2009. évben nem történt előrelépés az ügyben, elsőfokú ítélet továbbra sem született. A perben több
szakértő is részt vett (ingatlanforgalmi, környezetvédelmi stb.) azonban nem sikerült meghatározni sem
az ingatlanok valós értékcsökkenését, sem pedig azt, hogy ebben a védelmi övezetben mely növények
termelhetők és melyek nem. A legutóbbi tárgyalás 2010. márciusában volt, újabb tárgyalás április végén
lesz.

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 2009. évi költségvetési rendeletében cél jelleggel nyújtható támogatásként az alábbi
összegeket tervezte meg:
Ifjúsági alap terhére: 1.300 E Ft, Sport alap terhére: 17.000 E Ft, Civil alap terhére: 8.000 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 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 2010. január 31. A pályázatok döntés előkészítési fázisa, továbbá az elszámolások
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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 2009-ben 3.300.000 Ft
volt, melynek 90%-a osztható fel pályázati eljárás keretében, 10 % céltartalék mellett. Ennek megfelelően a
pályázati kiírásban felosztható keret összege: 2.970.000 Ft volt, az induló céltartalék pedig 330.000 Ft. Az
alapra az év folyamán 13 pályázat és 4 kérelem érkezett. A 13 pályázó közül 7 részesült támogatásban, illetve a
céltartalék terhére érkezett valamennyi kérelem pozitív elbírálásban részesült. A támogatás összegével történő
elszámolás határideje 2010. január 31.
A Képviselő-testület által 2009. évben létrehozott Vállalkozásfejlesztési alap terhére 3 vállalkozás részesült
visszatérítendő, kamatmentes támogatásban 14.000 E Ft összegben.
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 2009. évben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évben döntött 1 milliárd Ft összegű (CHF
alapú) kötvény kibocsátásáról, melynek lejegyzésére 2008. február 27. napjával került sor. A kötvény összege
elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az
önkormányzatot többlet bevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. 2008. és 2009. évben az
önkormányzat részéről fejlesztési és felújítási elképzeléseinek finanszírozása során nem volt szükség a
kötvényből származó forrás bevonására. 2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF
(9.917 E Ft), az EUR betét állomány összege 1.678.359 EUR (454.567 E Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67
EUR (589 E Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg 5.432
Ft. A kibocsátás óta az Önkormányzat a kötvényforrásból 2008. évben 35.586 E Ft-ot használt fel, elsősorban
kamatfizetésre (21.586 E Ft), másrészt a pénzügyi tanácsadó részére fizetett sikerdíjra (4.758 E Ft), illetve egyéb
felhalmozási célra (9.000 E Ft), 2009. évben kizárólag kamatfizetésre (34.500 E Ft) történt felhasználás a
kötvényből.
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, majd azt követően szükség esetén átdolgozásra kerültek a
dolgozók munkaköri leírásai.
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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 2007. évi átfogó vizsgálatával párhuzamosan az önállóan működő 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 kialakítását követően folyamatos ezen szerződések jogi
végzettségű szakember által történő felülvizsgálata.
10) Szabályozásra került az intézményvezetők szabadság-nyilvántartása és szabadság kiadásának rendje.
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.
2009. évben indult az iratkezelési szabályzat ismételt átdolgozása, melynek alapján biztosított, az okiratok
jogszabályoknak megfelelő őrzése, tárolása. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének támogatására - a
Békési Kistérségi Társulás által indított projekthez csatlakozó tagjaként - egy tanúsított ügyiratkezelő szoftvert (
GovSys 4.0) alkalmazunk. A szoftver technológiájából és belső szabályrendszeréből következően maximális
fizikai és logikai adatvédelmet garantál. Az ügyiratkezelő rendszer folyamatirányító logikája, ügyirat-ügyintézőügyirat helye kapcsolati szabályának megkövetelése, illetve szigorú naplózási rendszere miatt mindig tudható és
látható az ügyirat holléte, annak őrzője és ügyintézője. A közigazgatási hatósági eljárást szabályozó törvény
2009-es szigorítása miatt a szoftver támogatást nyújt a határidők figyelésére, bonyolult ügyekben a határidő
számításra elkerülve azt, hogy határidő túllépés miatt az ügyfél vagy a központi költségvetés részére ki kelljen
fizetni az általa befizetett illetéknek megfelelő összeget.
A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében
a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő
feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával
kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül.
A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a
pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző
jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének
eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan
kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező
számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével
kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát
képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra.
Szervesen illeszkedik a kötelezettség vállaláshoz, az azt megelőző döntéssel kapcsolatos kiadmányozási jog,
melyet azon köztisztviselők kapnak meg, akik egyrészt megfelelő szakmai tapasztalattal, másrészt megfelelő
iskolai végzettséggel, szakvizsgával rendelkeznek. Általános az osztályvezetők kiadmányozási joga, mely
egyben megfelelő garanciát is jelent a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségére is.
A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért
a pénzügyi osztály vezetője felelős.
A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a
módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló
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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.
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 a papír, irodai
eszközök, festék és festékpatron beszerzése. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított
közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a gázenergia beszerzés esetében az önkormányzat valamennyi
intézménye a megyei közbeszerzéshez csatlakozott.
A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló
vezetése, a hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja.
A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat
szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a
szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát
állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben
eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár.
2008. évtől 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. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása.
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 mezőőrök, közterület felügyelők GPS-en
történő útvonal ellenőrzése is biztosított, továbbá a megtett útvonal elektronikus adathordozón is rögzítésre
kerül. A városüzemeltetési osztály dolgozóinak munkáját segíti a hivatal tulajdonában álló 3 db kismotor is.
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, elsődlegesen építéshatósági feladatok
ellátására, figyelemmel arra, hogy az építéshatóságok működéséről szóló jogszabályok szerint kötelező
biztosítani a külterületen, földúton történő közlekedésre alkalmas gépjárművet is. A gépjárművet a hétvégeken a
polgárőrség használja. Magán gépjárművek kiküldetési célra történő igénybevételét jelentős mértékben
lecsökkentette az a 2009. év júliusában készült jegyzői utasítás, mely rögzíti, hogy a kiküldetés teljesítéséhez
csak olyan magángépjármű vehető igénybe, mely CASCO biztosítással rendelkezik. A magángépjármű igénybe
vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz 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
anyagok továbbítása és készítése elektronikus úton történne, a hivatali épület fűtése nem gázzal történne, illetve
elkészülne a hőszigetelése. A városi örökség pályázatnak köszönhetően 2010. évben megvalósulhat a hivatal
homlokzatának, tetőszerkezetének rekonstrukciója, illetve a folyosók nyílászáróinak cseréje, mely felújítások az
előzőekben említett működési költségek csökkentését eredményezhetik.
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
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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. 2009. évben a kábeltelevízión megjelenő gyomaendrődi tudósítások, reklámok, riportok
közvetítések költségeinek összege 2.228.-E Ft volt.
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.
2009. 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.
A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást,
továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon
jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére
vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és
mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. 2009. évben a FEUVE működését a belső ellenőr is
vizsgálta, azokat hasznosnak ítélte meg. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők,
akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és
szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen
vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél
jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést
a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től a 2009.
évi tapasztalatok alapján biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a
teljesítmény követelmény értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek
elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer a TER rendszer alkalmazása.

Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/ 2009. (III.5.) Gye. Kt rendeletével fogadta el a
város 2009. évi költségvetését.
Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak:
A költségvetés mindösszesen bevételi összege 4.121.451 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 4.067.451 E Ft,
ezen túl a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében szükségessé vált a forráshiány finanszírozására
54.000 E Ft összegű rövid lejáratú hitel megtervezése. A kiadások tervezett főösszege 4.121.451 E Ft volt.
A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult:
Bevételeknél és a kiadásoknál 4.564.258 E Ft. A bevételeken belül a rövid lejáratú hitel felvétel összege 0 E Ft.
A 2009. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek: 4.329.364 E Ft
ezen belül
Saját bevételek összege 2.027.846 E Ft
Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 1.290.071 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek teljesülése 226.184 E Ft
Egyéb finanszírozás bevételei 785.263 E Ft
Kiadások: 3.131.977 E Ft
ezen belül
Működési kiadások összege 2.685.400 E Ft
Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 32.648 E Ft
Felújítási kiadások összege 132.078 E Ft
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Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) 254.028 E Ft
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 38.496 E Ft
Egyéb finanszírozási kiadások összege -10.673 E Ft
Az Önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy a költségcsökkentő intézkedések ellenére
a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a
fejlesztési célok megvalósuljanak. 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 2009. évben összesen 18 db pályázatot nyújtott be. Azon pályázatok
száma, melyek 2008. utolsó negyedévében kerültek benyújtásra, de döntés csak 2009. évben történt: 6 db. A
benyújtott pályázatokból 14 részesült támogatásban, összesen 481 463 715 Ft összegben. 2 db pályázatunkat
forráshiány miatt utasították el.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása nyújtott be 2008. novemberben pályázatot téli közmunkaprogram
megvalósítására, melyen összesen 78 fő, Gyomaendrődről 20 fő foglalkoztatására nyertünk támogatást a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsától. 2009. januárban a Minisztérium
meghosszabbította a programot, melyen szintén sikeresen pályázott a Kistérségi Társulás, így a programban
résztvevő közmunkások számára további 1,5 hónap foglalkoztatást tudtunk biztosítani.
A nyertes önkormányzati és Intézményi Társulási pályázatok és elnyert támogatások 2009-ben:
Ssz.
Pályázati cél
Támogató szervezet
Támogatás (Ft)
1.
Nemzeti Fejlesztési
19 734 073
A Polgármesteri Hivatal
Ügynökség, Államreform
szervezetfejlesztése
Operatív Program
A projekt keretében szervezetfejlesztési képzésekre, továbbá szoftverfejlesztésre kerül sor. A cél egy új
szervezési-működési kultúra kialakítása a Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben az eredményesebb és
hatékonyabb működés érdekében, a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a jó gazda hozzáállás
és költséghatékonyság figyelembevételével. A projekt eredményeként a döntési mechanizmusok korszerűsödnek,
a gazdálkodás eredményessége javul és a hivatali szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettsége nő.
2.
EACEA
1 352 355
Nők szerepe a politikai életben –
Konferencia és testvérvárosi találkozó
A Sajt és Túró Fesztivál kísérőrendezvényeként megrendezésre került testvérvárosi találkozó kapcsán egyrészt
sor került a külföldi művészeti csoportok, diákok fellépésére a Fesztivál programjának szerves részeként.
Másrészt konferenciát szerveztünk „Nők a politikai életben – Határon innen és túl” címmel. A rendezvényt
Domokos László elnök úr nyitotta meg, meghívott előadóink Dr. Botos Katalin volt miniszter asszony, valamint
Dr. Kovács József, a Magyar Vöröskereszt országos alelnöke voltak. .
3.
Nemzeti fejlesztési
47 444 909
Infrastrukturális fejlesztések fogyatékkal
Ügynökség, Dél-alföldi
élők nappali ellátása érdekében
Operatív Program
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Ezen pályázat keretei között kerülhet sor arra, hogy a fogyatékkal élők nappali ellátásának helyszíne az Endrődi
utcából átkerülhet a Magtárlaposi utca 3-9. szám alatt található ingatlanba. Az épületet a támogatásból teljes
körűen felújíthatjuk, modernizálhatjuk, illetve felszerelhetjük a szükséges eszközökkel. Az építési beruházás
keretében parkoló, orvosi szoba, személyzeti öltöző, WC, mosdó, zuhanyzó, tálalókonyha épülne. Kialakításra
kerülne étkező, nappali-társalgó, továbbá könyvtár és foglalkoztató helyiség. Az épület teljes körű, komplex
akadálymentesítése biztosított.
4.
Nemzeti fejlesztési
46 714 463
Útépítések és felújítás Gyomaendrődön
Ügynökség, Dél-alföldi
Operatív Program
A projekt keretei között sor kerül a Sebes György utca felújítására, továbbá a Napkeleti utca, a Bem utca, az
Újkert sor, illetve a Toldi utca szilárd burkolatúvá tételére.
5.
Nemzeti Fejlesztési
82 000 000
Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Ügynökség – Társadalmi
felmenő rendszerben a gyomaendrődi
Megújulás Operatív Program
oktatási intézményekben
A projekt célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a szükséges eszközállomány beszerzése, továbbá a
pedagógiai programok megvalósítása érdekében a pedagógusok továbbképzésének biztosítása, szaktanácsadások
igénybe vétele. A fejlesztés az Önkormányzat által fenntartott oktatási intézményeket érinti, melyek a
következők: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – Százszorszép Óvoda, Kis Bálint Általános Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
6.
Oktatási és Kulturális
2 000 000
Endrődi Tájház és Helytörténeti
Minisztérium
Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás és
műtárgyvédelem céljából
A projekt célja a nem kiállított műtárgyak tárolására alkalmas műtárgyraktár kialakítása. Jelen beruházás
megvalósulásával a tájházban kiállított tárgyi emlékek állagmegóvását és műtárgyvédelmét tudjuk
megvalósítani. Ennek eredményeképpen a jelenlegi szükségraktárak megszűnnek és a múzeumi raktározási
szabályoknak megfelelően tudjuk majd tárolni műtárgyainkat.
7.
500 000
XI. Nemzetközi Halfőző verseny – ÚMVP Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
rendezvény
A XI. Nemzetközi Halfőző Verseny rendezési költségeinek csökkentésére nyert támogatást Önkormányzatunk.
A program keretei között a látogatóknak lehetőségük nyílik tájékozódni az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program fejlesztési és pályázati lehetőségeiről, hiszen az ÚMVP munkatársai is részt vesznek a rendezvényen.
8.
Oktatási és Kulturális
811 430
Kistérségi közművelődési-múzeumi
Minisztérium
referens továbbfoglalkoztatása
A program keretében a 2008. évben létrehozott kistérségi közművelődési-múzeumi referensi szolgálathoz
kapcsolódóan a múzeumi referens további 1 éves foglalkoztatásához a kifizetendő bér, járulékai, és a kapcsolódó
személyi költségek (konferencián való részvétel, utazási költség) csökkentésére nyertünk támogatást.
9.
Nemzeti Fejlesztési
100 000 000
Lépcső a jövőbe – Esélykülönbségek
Ügynökség – Társadalmi
kiegyenlítése Gyomaendrőd város
Megújulás Operatív Program
közoktatási intézményeiben
A pályázaton Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatásban részesült, azonban Képviselő-testület döntése
alapján nem került sor a Támogatási szerződés megkötésére a következő indokok miatt: sok esetben nem
megoldható a pedagógusok helyettesítése a kompetencia pályázat miatti leterheltség kapcsán; a pedagógusok
jelentős része már rendelkezik a pályázat nyújtotta képesítésekkel; a jelenlegi gazdasági helyzet miatt
bizonytalanná vált a projekt lebonyolítása, fenntarthatósága; az indikátorok teljesítésére nincs garancia;
bekövetkezett személyi változások.
10.
Nemzeti Fejlesztési
142 252 322
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Ügynökség – Dél-alföldi
Gyomaendrődön, a közintézmények
biztonságosabb megközelítése érdekében Regionális Operatív Program
A pályázat keretei között Gyomaendrődön a Szabadság tér és a Kazinczy utca között, a Fő út és a Bajcsy Zs. út
mentén kerülhet sor a kerékpárút megépítésére. A projekt befejezése a 2010. év második felében várható.
11.
Dél-alföldi Regionális
19 282 662
Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Fejlesztési Tanács – TEKI
Gyomaendrődön
2009.
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló pályázat keretei között a következő
utcákban kerülhet sor a járdák felújítására, korszerűsítésére: Szabadság tér, Hősök tere, Blaha Lujza u., Endrődi
u., Hatház u., Orgona u., Fő út, Bajcsy-Zsilinszky u., Apponyi u., Dobó u., Hídfő u., Semmelweis u., Gárdonyi
u., Budai Nagy Antal u
12.
Dél-alföldi Regionális
9 859 322
Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás

9

Fejlesztési Tanács – CÉDE
2009.
A projekt célja a közcélú foglalkoztatásban részt vevők munkájához szükséges eszközök beszerzése. Ehhez
kapcsolódóan sor kerül a parkfenntartáshoz szükséges munkagépek eszközök beszerzésére, többek között
magassági ágvágó, sövénynyíró, traktor üzemű faaprító gép, önjáró fűnyíró traktor, Foton Eurpard 454 traktor
hozzá tartozó pótkocsival
13.
Dél-alföldi Regionális
9 512 179
Hősök útja felújítása
Fejlesztési Tanács – TEUT
2009.
A pályázat keretei között lehetőség nyílik a Hősök útja felújítására a Kisréti u. és a Mikszáth Kálmán utca
között. A pályázaton Gyomaendrőd Város Önkormányzata 50 %-os támogatásban részesült. A műszaki átadásra
hamarosan sor kerül.
14.
Békés Megyei
4 320 000
Ösztöndíjas foglalkoztatás
Területfejlesztési Tanács
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázaton Önkormányzatunk összesen 3 fő pályakezdő
diplomás alkalmazására nyert támogatást: 1 fő a Békés Megyei Vízművek Zrt. Gyomaendrődi
Üzemmérnökségén állt alkalmazásba, míg két fő – 1 agrármérnök és 1 közgazdász – a Polgármesteri Hivatalban
dolgozik, mentori felügyelet mellett. Bérüket és azok járulékát a BMTT biztosítja.
fejlesztése érdekében

Az Önkormányzat intézményei által benyújtott pályázatok összesítése is megtörtént, 2009. évben az alábbiak
szerint alakul:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intézmény neve
Térségi Humánsegítő Központ
Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Összesen

Benyújtott
Nyertes/folyamatban
pályázatok
lévő pályázatok
száma
száma
1 db
1/0
19 db
6 /11
5 db
3/0

Támogatás
összesen
(Ft)
70 000
3 100 600
180 000

2 db
2 db
2 db
2 db

2/0
2/0
1/1
2/0

18 109 310
11 289 873
9 900 000
570 000

33 db

17 / 12

43 219 783

A, Bevételi források és azok részletes teljesítése
Önkormányzat összesen bevételek
Megnevezés
Saját bevételek
ezen belül:
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.
Egyéb saját bevétel
Áfa bevételek visszatér.
Kamat bevétel
Gépjárműadó
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó
Helyi adók, pótlék, birság
Helyi adó bevételek
Személyi jöv.adó
Talajterhelési díj
Támogatás értékű működési bevétel
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív.
Költvet. Kieg. Visszatér.

Eredeti
Ei.
1867853

Módosított
Ei.
1799894

Teljesítés

2037
278184
20178
72260
65000
0
11162
279450
512572
200
425425
0
0

2037
304502
52236
79850
65000
0
11161
287143
464992
200
325452
5918
0

2827
341559
68782
168970
63628
156
19377
410757
464992
1087
282257
11477
0
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2027846

Adatok E Ft-ban
Telj.alak. össz Telj/Mód.
bev. %-ában
ei. %
46,84
112,66
138,78
112,17
131,67
211,61
97,89
173,61
143,05
100,00
543,50
86,73
193,93

Előző évi pénzmaradvány átvétele
ÁH-on kívül felhalm. c.peszk.átvét.
Tárgyi eszk. Imm.javak ért.
Támogatás értékű felhalmozási bev.
Önkorm. lakások ,helyis. ért.
Kölcsönök visszatérülése
Koncessziós díj bev.
Pénzügyi befektetések, részesedések
Önkormányzat költségvetési tám.
Előző évi pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen

0
15480
0
159070
0
26835
0
0
844376
560226
848996
4121451

0
22143
0
146484
0
32776
0
0
1290071
679297
794996
4564258

28612
26358
2410
104150
2399
17263
4
0
1290071
226184
785263
4329364

119,03
71,10
52,67
29,80
5,22
18,14
100,00

100,00
33,30
98,77
94,85

A 2009. évi költségvetés teljesített bevételeinek 94,78 %-a tárgyévi, míg 5,22 %-a előző évről származó - az
előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó - bevétel volt.
A módosított előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 94,85 %.
A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 112,66 %-ban teljesültek. A saját bevételeken
belül a támogatás értékű működési és felhalmozási bevétel, a kölcsönök visszatérülése, valamint a gépjárműadó
bevétel összege nem érte el a módosított előirányzat összegét, az összes többi bevételünk terv felett teljesült.
A támogatás értékű működési bevételek 86,73 %-on teljesültek, összege 282.257 E Ft, mely az alábbi tételekből
áll össze:
Központi költségvetési szervtől: 30.582 E Ft (a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt
agrártámogatás, EP választásra leutalt támogatás, támogató szolgálat működésére leutalt összeg, a
mammográfiai vizsgálatra kapott támogatás összege, illegális hulladéklerakó felszámolására megítélt
támogatás összege, továbbá idősek otthonának egyszeri kiegészítő támogatása, jegyzők által működtetett
szakértői bizottság támogatása, valamint a Könyvtár és Tájház működési támogatása).
Fejezettől: 63.606 E Ft, melyből EU-s programhoz kapcsolódik 43.323 E Ft (részletezve a
polgármesteri hivatalnál), a fennmaradó 20.283 E Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához,
gyermektartásdíj megelőlegezéshez, pénzbeli gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódik.
Társadalombiztosítási alaptól: 130.239 E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt
tám.)
Elkülönített állami pénzalaptól: 18.786 E Ft (Közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel)
Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 7.138 E Ft Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok
részéről társulási formában – Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. - működő oktatási feladatokhoz kapcsolódó
kiegészítés – 4.353 E Ft, valamint a Polgármesteri Hivatalnál 2.785 E Ft jelenik meg, ez az összeg a
CKÖ-től átvett pénzeszközt tartalmazza, mely pályázati pénz megelőlegezéséből adódott.
Többcélú kistérségi társulástól: 31.906 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 (11.477 E Ft) 193,93 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Az átvett pénzeszközök között a Polgármesteri hivatalnál jelent meg 1.621 E Ft, a fennmaradó összegből
9.749 E Ft EU költségvetéstől átvett pénzösszeg, melyből a Kis Bálint Általános Iskolánál és Óvodánál
jelent meg 4.192 E Ft és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 5.557 E Ft (a célok az
intézményi beszámolóban kerültek részletezésre).
Adóbevételek részletes elemzése: (Az elemzést Enyedi László, az Adó osztály vezetője készítette)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2009. adóévben és az azt megelőző adóévben
összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:

Adótípus

Bevétel
összege
2008-ban
eFt

Építményadó
Telekadó

26.587
3.374

Bevétel
összege
2009-ben
eFt

26.725
4.980

Bevétel
változása
eFt

138
1.606

Nyitó
hátralék
2009.
01.01-én
eFt

7.496
1.076
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Nyitó
hátralékból
még fennálló
tartozás
2009.12.31-én
eFt

3.912
745

Folyó évi
hátralék
keletkezése
2009-ben
eFt

5.361
801

Záró
hátralék
2009.12.31én
eFt

9.273
1.546

Hátralék
változása
eFt

1.777
470

Magánszemélyek
kommunális adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Helyi adók
összesen:
Földbérbeadásból
származó
jövedelem adója
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Adók összesen:
Pótlék és bírság
Adók és
járulékok
összesen:
Egyéb adók
módjára
behajtandó
köztartozások
saját költségvetést
érintő része
Mindösszesen:

21.876

23.015

1.139

6.219

4.049

3.399

7.448

1.229

7.369

8.967

1.598

877

0

110

110

-767

286.611

347.070

60.459

50.573

23.484

34.832

58.316

7.743

345.817

410.757

64.940

66.241

32.190

44.503

76.693

10.452

229

156

-73

0

0

0

0

0

66.145
24
412.215
7.113

63.628
1.087
475.628
5.134

-2.517
1.063
63.413
-1.979

14.834
69
81.144
33.315

10.044
60
42.294
29.435

14.219
281
59.003
14.896

24.263
341
101.297
44.331

9.429
272
20.153
11.016

419.328

480.762

61.434

114.459

71.729

73.899

145.628

31.169

4.214

4.000

-214

10.907

7.043

2.818

9.861

-1.046

423.542

484.762

61.220

125.366

78.772

76.717

155.489

30.123

Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőségek csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott
behajtási cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a gépjármű forgalomból történő kivonatása, a
jelzálog bejegyzés és a más által indított végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás. A 2009-es évben a
hátralékok összege együttesen nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 46.594 E Ft-tal csökkent.
Az együttes növekedés oka, hogy folyó évben is, mint az azt megelőző években évről-évre, jelentős kintlévőség
keletkezett. A helyi adók közül az építményadó hátralék, az iparűzési adó hátralék növekedett jelentősebben. Bár
2009-ben az iparűzési adóbevétel jelentősen növekedett, köszönhetően a településünkön folyó
nagyberuházásoknak, a kis- és középvállalkozásoknál a gazdasági válság egyre jobban éreztette hatását. Ezzel
magyarázható az iparűzési adóhátralék jelentős növekedése, valamint az építményadó meg nem fizetése is főleg
ezen vállalkozásokhoz köthető. A gépjárműadó hátralék jelentős növekedésének egy része is a válság hatására
nehéz helyzetbe jutott vállalkozásokhoz köthető, valamint szigorúbbá vált a gépjárművek adótartozás miatti
forgalomból történő kivonatásának szabályozása is. A pótlék hátralék minden évben nő, mert hiába csökken a
nyitó tőketartozás, a maradvány rész, valamint a folyó évben keletkezett tőkehátralék naponta képezi a
pótléknövekmény alapját.
Az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások legnagyobb részét a Pénzügyi Osztály részéről átadott, helyi
közműfejlesztési hozzájárulás tartozásai, illetve a rendőrség által átadott helyszíni bírságok teszik ki. Évek óta
most először csökkent a hátralék állománya, vagyis több tartozás került behajtásra, mint ami behajtásra átadásra
került.
Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:
1.) Közvetett támogatások:
Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján négy adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek
az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó. 2009. évben az összes
biztosított kedvezmény 18.396 E Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.
Közvetett támogatások ezer Ft-ban

Adónem

Alapadó

Biztosított
kedvezmény
összege
(közvetett
támogatás)

Kivetett adó
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Ténylegesen
beszedett adó

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

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Összesen:

30.692
3.726

0
415

30.692
3.311

26.725
4.980

26.725
5.395

39.010

17.309

21.701

23.015

40.324

234.571
307.999

672
18.396

233.899
289.603

347.070
401.790

347.742
420.186

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel
rendelkeznek.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a
kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie.
Végül az iparűzési adó az, amelyben van közvetett támogatás. Ebben az adónemben azonban csak a
kisvállalkozásokat (2,5 M Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap) illeti meg kedvezmény.
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. 2009. évben 46 db ez irányú kérelem
érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb
Összesen:

2009.01.01 – 2009.12.31., Ft-ban
Részletfizetés
Fizetési halasztás
45.100
1.687.096
0
0

Törlés
0
67.081

52.270

15.300

0

1.050
284.877
34.795
1.200
0
419.292

30.215.780
7.983.905
991.735
353.610
0
41.247.426

0
0
206.906
3.321.140
0
3.595.127

Tőketartozás törlésére csak telekadó vonatkozásában került sor, a telekadó mértékének növelése miatt beadott
méltányossági kérelmek esetében. Pótlék és bírság törlésére abban az esetben kerülhetett sor, ha az adózó vállalta
a tőketartozás egyösszegű, vagy részletekben történő megfizetését és azt teljesítette is. A részletfizetés és fizetési
halasztás indokaiként a magánszemélyek esetében szociális és anyagi körülményeik romlását, vállalkozók, más
szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg. A részletfizetéssel, fizetési halasztással érintett
tartozások – megfelelő teljesítés esetén – a 2010-es adóévben megtérülnek és csökkentik a 2010. évi
nyitóhátralék összegét.
3.) Adóhatósági ellenőrzés
2009. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést:
Magánszemélyek kommunális adója: Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó
adókedvezmény és az útépítési hozzájárulás után járó adókedvezmény megállapításával. Minden bekötésről és
útépítésről értesül a hatóság, 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. Az előző évekhez hasonlóan 2009. évben
is 2 fő függetlenített vendégellenőrt alkalmaztunk. A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a
területet és minden ellenőrzésről feljegyzést készítettek.
További ellenőrzésre 12 esetben került sor, összesen 331.108 Ft adókülönbözet került feltárásra. az alábbiak
szerint:
- építményadó: 66.600 Ft,
- magánszemélyek kommunális adója: 185.686 Ft,
- telekadó: 27.963 Ft,
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pótlék, bírság: 50.859 Ft.

4.) Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, a gépjármű
forgalomból történő kivonatását, a jelzálog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A jelzálog bejegyzés
eredményeként több esetben kapcsolódtunk be más által kezdeményezett végrehajtási eljárásba.
Ebben az évben mintegy 3.500 db fizetési felszólítás került kiküldésre a hátralékos adósok részére.
A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 254 esetben, melynek
összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja.
Letiltott összeg, Ft
2009.
148.390
69.105
926.067
159.253
871.766
8.910
963.331
74.357
1.871.205
537.296
5.475.500

Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen tartozás
Összesen:

A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A
bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat.
Azonnali beszedési megbízás 1.454 esetben került kiadásra, 121.222.130 Ft tartozásra.
Adók módjára behajtandó, átadott idegen tartozások behajtása: 2.346.162 Ft.
Felhalmozási bevételek alakulása:
A támogatás értékű felhalmozási bevételek 104.150 E Ft-ban teljesültek.
• Ezen belül központi költségvetési szervtől 30.806 E Ft került átvételre (a cél részletezve a polgármesteri
hivatalnál).
•
Fejezettől EU-s programra átvett pénzeszköz összege 73.344 E Ft (a cél részletezve a polgármesteri
hivatalnál).
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 26.358 E Ft összegben teljesült, mely teljes
egészében a Polgármesteri Hivatalnál jelent meg úgy, mint beköltözési hozzájárulás, közérdekű
kötelezettségvállalás, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás, csatorna
érdekeltségi hozzájárulás, illetve a Tájháznál raktárhelyiség kialakítására elnyert támogatás.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 2.410 E Ft folyt be 2009. évben.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 2.399 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely
bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.
A kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és kívülről 17.263 E Ft. Lakáshitel visszafizetések
összegét, belvízhitel, közköltséges temetés visszatérüléséből származó pénzösszegeket tartalmaz, valamint a
Gyomaközszolg Kft. visszafizette a 4.641 E Ft összegben nyújtott tulajdonosi kölcsönt, illetve a
Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéseként 500 E Ft érkezett az önkormányzat
számlájára. Továbbra sem fizette vissza a Liget Fürdő Kft. a 12.500.-E Ft összegű tulajdonosi kölcsön összegét.
A költségvetési támogatás összege 1.290.071 E Ft, melynek része a normatív állami hozzájárulás 818.686 E Ft
összege, a normatív kötött felhasználású támogatás 297.526 E Ft összege, a helyi önkormányzatok fejlesztési
feladatainak támogatására kapott 19.307 E Ft (Kirendeltség felújítása), valamint a 154.552 E Ft összegű
központosított támogatás, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
lakossági közműfejlesztési támogatás 2.815 E Ft,
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a CKÖ és az NKÖ működésének támogatása 1.587 E Ft,
könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 278 E Ft,
önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (kirendeltség
akadálymentesítése 375 E Ft,
helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 106 E Ft,
belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Lévai-Kálvin út) 6.299 E Ft,
érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.320 E Ft,
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 5.668 E Ft,
közoktatás fejlesztési célok támogatása 4.135 E Ft,
alapfokú művészetoktatás támogatása 5.136 E Ft,
nyári gyermekétkeztetés 4.056 E Ft,
belterületi belvízrendezési célok (belvíz V.) 76.172 E Ft összegű támogatása,
bérpolitikai intézkedések támogatása 39.048 E Ft,
pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 6.937 E Ft,
óvodáztatási támogatás 620 E Ft.
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 226.184 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.
A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 54.000 E Ft működési célú hitel
felvétel, a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak. Továbbá itt jelenik meg a 2008.
február 27-én lejegyzett kötvényhez kapcsolódó értékpapírok értékesítéséből származó pénzösszeg.
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

2009. év
Eredeti
971575
303335
654707

Módosított
1146654
342023
831921

53000
2949

54655
22423

1127329
324997
784016
32648
40291
21780

120261

152376

140695

281178
5970
1328150
3721125

271376
6270
1151096
3978794

240106
6186
0
2718048

107290
262155
12400

136640
381383
13026

132078
240070
626

11815

16773

13332

393660

547822

386106

6666
0

37642
0

38496
-10673

4121451

4564258

3131977

A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 86,78 %-a.
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A személyi juttatások 98,31 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az összes kiadáshoz
viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak aránya 46,37 %.
Az összes kiadás 25,03 %-át a dologi kiadások jelentették.
A támogatásértékű működési kiadások között jelenik meg a közmunkaprogramhoz kapcsolódó önerő összege, 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 Körös-szögi
Kistérségi Társulás részére átutalt lakosonkénti 500 Ft-os hozzájárulás összege.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 140.695 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 Civil, Ifjúsági, Sport
és Idegenforgalmi 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 386.106 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten.
A felújítások között jelenik meg többek között a Kirendeltség épületének felújítása, a Lévai és Kálvin út
felújítása, a Hősök útja burkolatának felújítása, belterületi utak javítása, megtörtént pályázati pénzből a Blaha úti
Idősek Klubjának rendbetétele, megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése, a Déryné
Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása, a Déryné Művelődési Ház homlokzat
felújítása, valamint az üzemeltetett közművagyonon végrehajtott rekonstrukciós munkák összegei, a
Zeneiskolánál nyílászárók cseréje történt, sor került továbbá járda, játszótér és óvoda felújításra. A Kis Bálint
Általános Iskola és Óvodánál (4.260 E Ft), a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál (9.430 E Ft),
Kner Imre Gimnáziumnál (1.636 E Ft), Városi Egészségügyi Intézménynél (267 E Ft) végrehajtott felújítási
munkák az intézményi beszámolókban kerülnek részletezésre.
A beruházások között az alábbi jelentősebb tételek teljesültek:
Parkolók építése (Hősök úti, Erzsébet Ligeti), 4+1 utca építése, elkészült a belterületi vízelvezetés V. ütemének
kiviteli munkája, hullámtéri bekötőcsatorna épült, a város településrendezési terve is elkészült, megtörtént a
fogyatékosok nappali ellátását szolgáló épület kialakítása Magtárlaposon, számítógépeket, fénymásolót
szereztünk be.
Intézményeinknél összesen 36.848 E Ft összegben valósultak meg beruházások:
Városi Egészségügyi Intézménynél 10.007 E Ft összegben
Térségi Szociális Gondozási Központ
10.965 E Ft összegben a konyha teljes rekonstrukciója és
kapacitásbővítése megtörtént.
Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában 2.103 E Ft értékben
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 2.506 E Ft összegben
Kner Imre Gimnáziumnál 11.267 E Ft összegben (részletezve az intézményi beszámolókban).
A támogatás értékű felhalmozási kiadás 626 E Ft-ra teljesült, mely a „Települési szeméttelep rekultivációs
programja a Körös szögben” pályázat önereje.
Államháztartáson kívülre juttatott felhalmozási célú pénzeszközök között megjelenő tételek az alábbiak:
Első lakáshoz jutók támogatása, közmű visszatérítések, beköltözési hozzájárulások visszafizetése, holtág
egyesületek részére átadott pénzösszegek, az otthonteremtési támogatás címén átadott pénzeszköz, illetve a
Zöldpark Kft. részére tárgyi eszköz beszerzésre biztosított összeg.
A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházáshoz és az Ipari park
infrastruktúra fejlesztéshez biztosított tulajdonosi kölcsön, a Tulipános Óvoda részére biztosított összeg, itt
jelenik meg a fiatal házasok lakáskölcsöne, a Bánomkerti útépítéshez biztosított kölcsön, illetve a közköltséges
temetés címén nyújtott kölcsön. A Vállalkozásfejlesztési Alap terhére 14.000 E Ft összegben nyújtott az
önkormányzat visszatérítendő támogatást 3 vállalkozás részére, elsősorban munkahelyteremtés céljából.
A finanszírozás kiadásai között jelennek meg az átfutó, függő tételek teljesítési adatai.
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A 2009. évi bevételek és kiadások részletes bemutatását követően az alábbi diagrammokkal kívánjuk szemléltetni,
hogy az elmúlt három évben és 2009. évben hogyan alakultak és változtak a fő bevételi és kiadási teljesítési
összegek.
2006.-2007. -2008.-2009. év bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása, bemutatása

Bevételek alakulása 2006.-2009.
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A fenti grafikon szemlélteti a 2006.- 2007.- 2008.-2009. 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 %. 2009. évben a felhalmozási bevételek az összes bevételnek a 12 %-át
tették ki.

Kiadások alakulása 2006.-2009.
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Felhalmozási kiadás
Működési kiadás
2006.

2007.

2008.
2009.
kötvény kötvény
nélkül
nélkül

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 E Ft 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 %. 2009. évben a 3.131.977 E Ft összkiadásból felhalmozásra 386.106 E Ft-ot -12,33 % - fordított
az önkormányzat.
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C, A vagyon alakulása 2009. évben
Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest csekély mértékben ugyan, de nőtt
194.108 E Ft-tal. A befektetett eszközök csökkenése 265.291 E Ft, mely részben a tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír 270.003 E Ft összegű állományának csökkenésével - értékesítésével - magyarázható,
másrészt az elszámolt értékcsökkenések hatása is megjelenik, ugyanakkor az aktivált beruházások értéke, illetve
a folyamatban lévő beruházások értéke növekedést mutat. Az önkormányzatnál 2009. év során a
vagyonértékesítés minimális volt az előző évekhez viszonyítva, termőföld értékesítés történt 1.350 E Ft értékben,
az egyéb önkormányzati ingatlan értékesítése pedig 1.060 E Ft volt.
A követelések között az adósok állománya és a rövid lejáratú kölcsönök állománya valamint a vevőkövetelések
állománya az előző évhez képest összesen 23.946 E Ft összegű növekedést mutat, itt a legnagyobb részarányt az
adós állomány képviseli, ugyanakkor a növekedés is itt a legnagyobb mértékű.
Az értékpapírok állománya a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának értékesítése
miatt csökkent (524.993 E Ft-tal), ezen összeggel a pénzkészlet állomány növekedett.
A pénzeszközöknél a 970.322 E Ft növekedés oka az előzőekben említett értékpapír állományok értékesítése,
másrészt 2009. évben a belterületi belvízrendezési célok megvalósítására (Belvíz V. ütem) megkaptunk 76.172
E Ft összegű támogatást, mely összeg 2010. január hónapjában került felhasználásra.
Források változásainál a tőkeváltozás 87.493 E Ft csökkenést mutat.
A tartalékok összegei növekedtek 711.169 E Ft-tal. Ezen növekedés szintén az értékpapírok értékesítése miatti
növekedésnek tudható be, így a kibocsátott kötvény azon része is kimutatásra került a pénzmaradványban, amely
az elmúlt évben a számviteli előírások alapján a tőkeváltozások között kerülhetett csak kimutatásra.
A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest nőtt 151.659 E Ft összeggel, mely az 1.000.000 E
Ft összegben fejlesztési célra kibocsátott kötvényhez kapcsolódik, indoka a kibocsátáskori árfolyam és a 2009.
év végi árfolyam különbözete. A 2009. 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 74.923 E Ft összeggel nőtt az előző évhez képest, itt főleg az év végén
jelentkező nagyberuházások számlái jelennek meg, melyeknek teljesítése 2009. december 31., a kifizetés
azonban áthúzódik a 2010. évre. Ilyen nagy beruházások számlái: a Belvíz V. ütem végszámlája, a műszaki
szakértői munka és a műszaki ellenőrzés számlái, továbbá az útépítések között a 4+1 utca kivitelezői számlája.
Az iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségnél 15.055 E Ft a növekedés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. 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.

2009. 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, 2009. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2009. évi pénzmaradványa 8.917 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás
5.212 E Ft.
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- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 5.047 E Ft
- Szabad pénzmaradványa: 3.870 E Ft
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kollégium 2009. évi pénzmaradványa 5.003 E Ft, melyből
kiutalatlan támogatás 4.732 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 5.003 E Ft
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2009. évi pénzmaradvány összege 1.670 E Ft, ebből
kiutalatlan támogatás 1.057 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 1.670 E Ft
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Városi Egészségügyi Intézmény 2009. évi pénzmaradvány összege 18.801 E Ft, ebből kiutalatlan támogatása
nincs.
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa: 14.827 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 3.974 E Ft
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Térségi Szociális Gondozási Központ 2009. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 177 E Ft, ebből
kiutalatlan támogatása nincs.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 177 E Ft
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa 1.144.268 E Ft, amely összegből levonásra kerül az
intézmények 11.001 E Ft összegű kiutalatlan támogatása, továbbá a normatív támogatás elszámolásából adódó
1.196 E Ft összegű visszafizetési kötelezettség, ugyanakkor ezen összeget növeli a 3.876 E Ft összegű
kiutalatlan normatív támogatás. A módosított pénzmaradvány összege: 1.135.947 E Ft.
Előző években képződött pénzmaradvány összege: 478.517 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 1.072.584 E Ft
- Szabad pénzmaradvány: 63.363 E Ft
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolói a
mellékletek szerint készültek el.
A költségvetési szervek által benyújtott beszámolók szakmai felülvizsgálata határidőben 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.
2009. évben megtörtént az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, regisztrációja az Államkincstárnál
történő nyilvántartásban, illetve felülvizsgálatra került a jogszabályi előírás változás következtében az
intézményvezetők kinevezésével kapcsolatos okirat.
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
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1. melléklet
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények beszámolója
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva
93,47 %-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. %
143,25
139,82
214,34
100,00
100,00
97,89
143,05
173,61

Módosított ei.
91657
38046
77840
464992
1290071
65000
287143
11161

Teljesítés
131296
53195
166845
464992
1290071
63628
410757
19377

200

12024

6012,00

181438
254

135843
1621

74,87
638,19

168627
32776

135317
17263
4

80,25
52,67

621302
794996

168189
785708

27,07
98,83

4125503

3856130

93,47

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
kamatozó betétként van elhelyezve. 2009. december 31-én a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen
pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A belvíz V. beruházáshoz két
részletben érkezett (49.896 E Ft és a 76.172 E Ft) támogatás összege szintén kamatozó betétként volt elhelyezve.
A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel és árfolyamnyereség összege a vizsgált időszakban több mint 125
millió Ft-ot ért el.
A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a terv szerint alakult. 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 helyi adóbevételek teljesülése összességében jelentősen meghaladja a módosított előirányzat összegét (kivét:
építményadó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója adónemek).
A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt
2009. évben érvényesíthető adókedvezmények összegét, melyet a 92,06 %-os teljesülés jól tükröz.

20

2008. 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 83,52 %. Az idegenforgalmi adó teljesítési összege közel 2.000 E Ft-tal
meghaladta a tervezett összeget, melynek jelentősége abban is rejlik, 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 73 %-kal meghaladta a módosított előirányzat
összegét. A teljesített iparűzési adóbevétel közel 60 %-kal haladja meg a módosított előirányzat összegét, mely
az eredményes behajtásoknak és a beruházásokhoz kapcsolódó adófizetéseknek tudható be.
A támogatás értékű működési bevételek az alábbiak:
Központi
költségvetési
szervtől
29593

Fejezet
kezelésű
előirányzatból
59655

Elkülönített állami
alapoktól
11904

Helyi
önkormányzatoktól
2785

Adatok E Ft-ban
Kistérségi Társulástól
31906

Itt jelenik meg:
• Központi költségvetési szervtől: a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás (5.611 E Ft),
az Európai Parlamenti választásokra leutalt támogatás összege (3.287 E Ft), a térségi
közmunkaprogramra megítélt támogatás összege (9.432 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt
összeg (7.500 E Ft), a mammográfiai vizsgálatra kapott támogatás összege (718 E Ft), illegális
hulladéklerakó felszámolására megítélt támogatás összege (1.500 E Ft), továbbá idősek otthonának
egyszeri kiegészítő támogatása, jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása, valamint a
Könyvtár és Tájház működési támogatása.
• Fejezettől egyéb célra (16.332 E Ft): a megelőlegezett gyermektartásdíj bevételének összege (2.397 E
Ft), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának összege (3.234 E Ft), illetve a pénzbeli
gyermekvédelmi támogatás összege (10.701 E Ft)
• EU-s programra fejezettől (43.323 E Ft) az alábbi összegeket vettük át:
o Itt jelenik meg az uniós forrásból megvalósuló Kompetencia alapú oktatáshoz (TÁMOP
3.1.4) leutalt előleg 28.700 E Ft összege,
o továbbá a CKÖ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat közös TÁMOP 5.2.5 számú projektjére
leutalt támogatási összeg (5.540 E Ft és 5.243 E Ft), illetve a HEFOP 2.2.1 projekthez
kapcsolódó támogatás 1.537 E Ft és 151 E Ft összege
o illetve a CKÖ HEFOP-os pályázatai (HEFOP 2.1.5 - 562 E Ft, HEFOP 2.1.9 – 221 E Ft),
o testvérvárosi kapcsolatok ápolására megítélt 1.369 E Ft.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP-os pályázatai az alábbiak voltak:
• Kis Bálint Általános Iskolával közös HEFOP 2.1.5. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelése elnevezésű és a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” elnevezésű pályázat
• A kisebbségi Önkormányzat halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére nyári fejlesztő tábor
megvalósítására nyert pályázata HEFOP 2.1.9
• Elkülönített állami pénzalaptól: a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatások összege
• Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől: a CKÖ részéről visszafizetett megelőlegezett
támogatási összeg
• Többcélú kistérségi társulástól: az oktatási, családsegítési, logopédiai és egyéb szociális
alapszolgáltatási feladatokra átvett társulási normatív bevételek összege.
A működési célú pénzeszköz átvétel összege államháztartáson kívülről 1.621 E Ft, mely részben a Zrínyi úti
Tájház kialakításához biztosított lakossági hozzájárulásokat tartalmazza (65 E Ft), másrészt non profit szervektől
átvett pénzeszközök összegét (1.556 E Ft).
A felhalmozási bevételek 80,25 %-ban teljesültek.
•

Támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 104.150 E Ft, ezen belül
o Központi költségvetési szervtől 30.806 E Ft került átvételre, melyből 6.953 E Ft a VIVARO
gépjármű beszerzésre nyert támogatás, a Blaha úti épület felújítására leutalt támogatás összege
9.900 E Ft, a konferenciaközpont kialakítására nyert támogatás összege 8.000 E Ft, 4.243 E Ft
a gyógyvíz tanulmányterv támogatása, illetve 1.710 E Ft-ot kapott az önkormányzat
otthonteremtési támogatás címen.
o Fejezettől EU-s programra (73.344 E Ft) az alábbi támogatások érkeztek:
 Selyem út építésének III. üteme 34.276 E Ft
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•

•
•

Útépítések (Bem, Napkeleti, Újkert sor, Toldi) és útfelújítások (Sebes György)
Gyomaendrődön 11.678 E Ft
 A Kirendeltség épületének akadálymentesítése 8.426 E Ft
 ÁROP program szervezetfejlesztésre 4.934 E Ft
 Infrastrukturális fejlesztés a fogyatékkal élők nappali ellátására 13.260 E Ft
 CKÖ TÁMOP 5.2.5 projekt 770 E Ft.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 26.358 E Ft összegben teljesült,
melyből 4.663 E Ft beköltözési hozzájáruláshoz és közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik,
lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás összege 4.276 E Ft, befizetett
csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege 15.619 E Ft, valamint megérkezett számlánkra a Tájház
raktárhelyiség kialakítására elnyert támogatás 1.800 E Ft összege.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 2.410 E Ft folyt be 2009. évben.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 2.399 E Ft folyt be az önkormányzat
számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.

A kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel összege 17.263 E Ft, melyből a lakáshitel visszafizetések
összege 5.362 E Ft, belvízhitel 2.687 E Ft, közköltséges temetés visszatérüléséből 2.352 E Ft származott, a
Gyomaközszolg Kft. visszafizette a 4.641 E Ft összegben nyújtott tulajdonosi kölcsönt, illetve a
Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéseként 500 E Ft érkezett számlánkra.
A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 54.000 E Ft működési célú hitel
felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak, ugyanakkor itt jelenik meg
a kibocsátott kötvényhez kapcsolódó állampapír értékesítéséből származó bevétel összege is.
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
2009.01.01.

Hátralék
2009.01.01

30.855.637
2.566.680
15.142.505

1.388.833
696.145
2.402.397

5.339.618
926.984

1.785.853
90.917

Új előírás

Előírás
bevétel
2009. évi

2.320.000

5.567.000

140.000

Befizetés
2009.01-12.
hó

Adatok Ft-ban
Hitel
Hátralék
állomány
2009.12.31
2009.12.31.

2.500.000

5.362.328
84.937
2.687.484

27.813.309
2.481.743
12.455.021

1.712.094
1.023.901
2.568.467

433.000

1.147.795
216.094

3.952.880
850.890

2.174.083
390.788

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2009. december 31.-én 27.813.309 Ft, mely összeg 102 fő
tartozása.
2009. évben befizetésre került 5.362.328 Ft, melyből 11 fő egy összegben rendezte tartozását 374.152 Ft
összegben. 2009. évben 8 ügyfél részére nyújtott az önkormányzat lakáshitelt, melynek összege 2.320.000 Ft.
2009. december 31-én a hátralékos állomány 1.712.094 Ft, mely összeg 76 fő tartozása. A hátralékos tartozás
összege növekedett az év eleji összeghez képest. 2009. évben megnőtt a nem fizető ügyfelek száma, melyre
nagymértékben hatással volt a gazdasági válság. Vannak azonban olyan ügyfeleink is akiknek felhalmozódik
több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben rendezik tartozásukat. Amennyiben az
ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek a tartozást bírósági úton
érvényesítjük. 15 fő ellen folyik bírósági végrehajtás, melyből 2 fő rendszeresen fizet. A végrehajtó 4 esetben
tartott sikertelen árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2009. december 31.-én 12.455.021 Ft, mely összeg 206 fő
tartozása.
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2009. évben befizetésre került 2.687.484 Ft, melyből 5 fő egy összegben rendezte tartozását 616.444 Ft
összegben. 2009. december 31-én a hátralékos állomány összege 2.568.467 Ft, mely összeg 44 fő tartozása. 18
fő ellen folyik bírósági végrehajtás. 2009 évben a befizetett összegből 1.147.795 Ft bírósági végrehajtás
eredményeként térült meg, melyből 1 fő ingatlan értékesítés útján kifizette 510.704 Ft összegű tartozását, 1 fő
elhunyt, az örökösök rendezték a 34.800 Ft összegű tartozást, 1 fő esetében jövedelemből történt letiltás alapján
295.800 Ft megtérült, 7 fő rendszeresen rendezi tartozását, 8 fő nem fizet. 2009. évben a végrehajtó 2 fő esetében
tartott sikertelen árverést. Az eljárások folytatásához további költségek megelőlegezése szükséges a végrehajtó
felé.
Az Önkormányzat 2008. és 2009. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 7 fő részére nyújtott
kamatmentes hitelt. 2009. december 31-én 6 fő 850.890 Ft tartozással rendelkezik. Az ügyfelek közül 1 fő nem
kezdte el hitelét törleszteni, ő fizetési felszólítást kapott, 2009. november 1-től tartozását letiltás útján
érvényesítjük. 2 fő elkezdte tartozását rendezni ugyanakkor jelentős hátralékkal rendelkeznek, többszöri
felszólításra sem rendezték tartozásukat, a tartozást bírósági úton tudjuk érvényesíteni.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. hj Kintlévőség Hátralék
típusa
2009.01.01
2009.01.01
Hárma
s-körös
csat.
érd.hj
Rauféle
csat. hj
Régi
Csator
na hj
Út érd
.hj

54.378.786

16.682.410

Új
előírás
Korr.
100.000

Előírás
bevétel
2009. évi
17.117.000

Befizetés
2009.
15.588.294

Kintlévőség
2009.12.31.

Adatok Ft-ban
Hátralék
2009.12.31.

38.890.492

16.356.557

98.000

3.000

95.000

95.000

42.663

27.663

15.000

15.000

3.637.631

7.098.082

6.836.041

10.664.591

71.122

6.000.000

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2009. december 31-én
38.890.492 Ft 1.660 fő tartozása, melyből 16.356.557 Ft a hátralék. A hátralékos állomány csökkent. A nem
fizető ügyfeleink 10.000 Ft–ot meghaladó hátralékát, 2008. évben átadtuk adók módjára behajtásra. 2009. január
1-én az átadott összegből fennálló tartozás 5.512.570 Ft, melyből behajtásra került 961.000 Ft. 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.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2009. december 31-én 7.098.082 Ft, 230 fő tartozása,
melyből a hátralékos tartozás 6.836.041 Ft. A 2008. évben kivetett út érdekeltségi hozzájárulás 2.181.183 Ft
összegű (48 fő tartozása), 30 fő részletekben fizeti összesen 1.547.661 Ft összegű tartozását. A korábbi évekből
fennálló 4.916.444 Ft összegű tartozás 182 fő hátralékát jelenti. Az út érdekeltségi hozzájárulás behajtására
bírósági úton van lehetőség, azonban a már elindított eljárásokban is rendkívül időigényes a tartozás
realizálódása. 16 fő 637.612 Ft összegű tartozása áll bírósági végrehajtás alatt, melyből 1 fő fizeti rendszeresen
tartozását. (2009. évben a 23 fő végrehajtás alatt álló 793.788 Ft összegű tartozásából 156.176 Ft lett behajtva, 7
fő tartozása rendeződött. Az út érdekeltségi hozzájárulások kis összegű 100.000 Ft alatti tartozások. Újabb
ügyek elindítása igen magas költségekkel jár, ügyenként 19.000 Ft-ot kell megelőlegezni a bírósági
végrehajtónak. 2010. évtől a végrehajtási jog bejegyzésére illetéket kell fizetni a földhivatal felé, ügyenként
6.600 Ft összegben.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás Kintlévőség
Hátralék
Új előírás
típusa
2009.01.01
2009.01.01
Korr.
Aktív
korú

951.434

Előírás
bev.
2009.
évi

598.774
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Befizetés
2009. évi
310.567

Kintlévőség
2009.12.31.
1.239.641

Adatok Ft-ban
Hátralék
2009.12.31.
1.065.925

Köztemetés
Jöv.pótló

4.141673

3.838.142

110.036

2.351.542

5.628.273

4.118.448

18.052

91.984

91.984

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2009. december 31-én
1.239.641 Ft, mely egyben hátralékos összeg is. A nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A
tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetése címen 2009. december 31-én 5.628.273 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. A Pénzügyi osztály a tartozásokat nyilvántartja, a
befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A nem fizető ügyfelek
tartozásai a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján kerülnek végrehajtásra.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2009. december 31-én 5 fő tartozását 91.984 Ft
összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 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

Eredeti ei.
278038
83657
300961
53000
2949

Módosított ei.
408085
120639
434261
54650
22423

Mük. c.peszk.átadás
120261
152376
ÁH-on kívül
Társ.és
281178
271376
szoc.pol.juttatás
Pénzforgalom
1328150
1151096
nélküli kiadás
Működési kiadás
2448194
2614906
összesen
Felújítások
93790
121046
Beruházások
242155
340806
Áfával
Tám.értékű
12400
13026
felhalmozási kiadás
Államházt. kívülre
11815
16773
felh.c. peszk. átadás
Felhalmozási
360160
491651
kiadás összesen
Kölcsönök nyújtása
6666
37642
Finanszírozási
0
0
kiadás
Felügyelet alá
905476
981304
tartozó ktgvetési
szervnek foly.tám.
Mindösszesen
3720496
4125503
A működési kiadások alakulását az alábbiak jellemzik:
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Teljesítés
393792
106818
402558
32648

Adatok E Ft-ban
Telj/mód. Ei %
96,50
88,54
92,70

40289
21780

73,72
97,13

140695

92,33

240106

88,48

0
1378686

52,72

116485
203222

96,23
59,63

626

4,80

13332

79,48

333665

67,87

38496
-9881

102,27
0

970303

98,88

2711269

65,72

A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 96,50 %, a járulékok 88,54 %-ban teljesültek. 2009.
évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. A kiadásoknál jelentkező megtakarítás részben a hivatalon
belüli belső átcsoportosításoknak köszönhető, másrészt azzal indokolható, hogy nyugdíjazás miatt két
köztisztviselő távozott a hivatalból és a helyükre felvett fiatal kollégák bére jóval alacsonyabb a távozó kollégák
bérénél, továbbá az építéshatóságról közös megegyezéssel 2009. május hónapban távozó kolléga helyére a
munkaügyi központ által 100 %-ban támogatott pályakezdő került.
A dologi kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 92,70%.
A kamatkiadásnál jelentkező megtakarítás a kibocsátott kötvényhez kapcsolódó fizetendő kamatláb
tervezetthez képest kedvezőbb alakulásával indokolható.
A támogatás értékű működési kiadások között teljesült többek között a hulladéklerakó üzemeltetéséből
származó bérleti díj bevétel önkormányzatok részére történő átadásának összege, közmunkaprogram önereje,
valamint szúnyoggyérítéshez kapcsolódó pénzeszköz átadás, illetve a Körös-szögi Kistérségi Társulás részére
biztosított működési hozzájárulás (1.871 E Ft/negyedév) összege.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 140.695 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a
Liget Fürdő működéséhez biztosított 38.000 E Ft-ot, a Gyomaközszolg Kft.-nél Képviselő-testületi döntés
alapján végrehajtott jegyzett tőke emelést, a Zöldpark Kft. jegyzett tőke befizetését, továbbá az orvosi ügyeletre,
helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház működésére átadott támogatást, a Katona József Művelődési
Központ részére az átszervezésig biztosított támogatási összeget, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra,
valamint a Civil, a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi alapból az egyéb non-profit szervezeteknek és
vállalkozásoknak, háztartásoknak megítélt támogatásokat.
Az egyéb működési célú támogatások között megjelenő társadalom-és szociálpolitikai juttatás összege
240.106 E Ft.
A felújítások teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz képest 96,23 %, azaz 116.485 E Ft.
A felújítások között teljesült:
• A Kirendeltség épületének felújítása 28.143 E Ft összegben,
• a Lévai és Kálvin út felújítása (12.599 E Ft),
• Hősök útja burkolatának felújítása (16.371 E Ft),
• Fűzfás-zugi lejáró útalap felújítása (575 E Ft),
• Kiss Lajos üdülőtelepi út felújítása (1.439 E Ft),
• Belterületi utak kátyúzása, javítása (2.500 E Ft),
• Dobó úti járda felújítása (795 E Ft),
• megtörtént pályázati pénzből a Blaha úti Idősek Klubjának rendbetétele (9.900 E Ft),
• megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft),
• a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.850 E Ft),
• Déryné Művelődési Ház homlokzat felújítása (7.721 E Ft),
• szivattyú és keverő felújítás történt a szennyvíztisztító telepen 1.300 E Ft értékben,
• csatorna-fedlap és tolózár cserére, valamint az üzemeltetett közművagyonon végrehajtott rekonstrukciós
munkák több mint 11.000 E Ft összegben,
• Zeneiskola nyílászárók cseréje (1.000 E Ft),
• elkészült a Varjasi és Tüköri bekötőút burkolat megerősítési terve (2.650 E Ft),
• a 14 utca felújításának terve több mint 4.800 E Ft összegben,
• sor került továbbá járda, játszótér és óvoda felújításra.
A beruházások 2009. évben 203.222 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,63 %-ban
teljesültek.
Szakfeladatonként az alábbi fejlesztési tételek jelentkeztek:
Kisegítő mg-i szolg. szakfeladat:
• Köztéri szobrok, emlékművek tervezési díja 216 E Ft
• Kolmann közpark engedélyezési terve 576 E Ft
• Zöldpark Kft. eszközbeszerzés közbesz. Elj. 190 E Ft
Útépítés szakfeladat:
• Gye-Hunya összekötő út engedélyezés, tervezés, kivonási mterv bruttó 10.810 E Ft
• Sebes Gy. burkolatmegerősítés és 46-os főút teherment. terv kész. 1.368 E Ft
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• Selyem utca buszmegálló pár építése és útép. közzétételi díja 530 E Ft
• Fő úti és Bajcsy úti kerékpárút tervének átdolg.524 E Ft
• Népliget úti útszélesítés, parkolóép. 788 E Ft
• Nagylaposi új buszváró 188 E Ft
• Hősök úti parkoló ép. tervezése, ép.engedély 543 E Ft
• Hősök úti parkoló építése 3.083 E Ft (fordított áfa 2010-ben)
• 4+1 utca építés I. végszámla 18.406 E Ft (fordított áfa 2010-ben)
• 4+1 utca műszaki ellenőrzés díja 875 E Ft
Önkormányzati int. ellátó kisegítő szolg. szakfeladat:
• Gépjármű vásárlások előleg: 800 E Ft
Igazgatás szakfeladat:
• Hivatal, Sportcsarnok, Fürdő fűtéskorszerűsítés megval. 1.080 E Ft
• Számítógép vásárlás (anyakönyvvezető), vírusvédelem 618 E Ft
• Digitális térkép 963 E Ft
• AROP pályázat 2.763 E Ft
• Informatikai fejlesztések (POLISZ, int.végp.) 2.918 E Ft
• Hivatal akadálymentesítési terve 325 E Ft
• Településrendezési terv felülvizsgálata 8.880 E Ft
Vízkárelhárítás szakfeladat:
• Belvíz V. ütem (ajánlattevői műszaki dok., közbeszerzési elj. díja, mérnöki tev.,
művezetés, kivitelezés részszla) 67.440 E Ft
• Belvíz II. ütem tervezői művezetés, vízjogi eng. 942 E Ft
• Ár-és belvíz védekezési tervek felülvizsg. 540 E Ft
• Hullámtéri bekötőcsatorna 4.009 E Ft
• Külterületi holtág rehab. tervezési munkák 14.220 E Ft
• Belvíz VII. ütem 3.847 E Ft
Városgazdálkodás szakfeladat:
• Ingatlan vásárlások 2.002 E Ft
• Köztemetőben fahíd építése és térburkolat kial. 514 E Ft
Nappali szociális ellátás szakfeladat:
• Magtárlaposi beruházás kivitelezés részszla 16.867 E Ft
• Magtárlaposi beruházás kivitelezés végszámla 13.494 E Ft (fordított áfa 2010-ben)
• Magtárlapos műszaki ell., jogi szolg., egyéb engedély 1.219 E Ft
• Széf vásárlás 387 E Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladat:
• Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Áchim és Endrődi utcák) 311 E Ft
Hulladékgazdálkodás szakfeladat:
• Régi hulladéklerakó ellenőrzési fel. 368 E Ft
Temetkezés szakfeladat:
• Temető bővítés 1.476 E Ft
Múzeumi tevékenység szakfeladat:
• Tájház raktárhelyiség kialakítása 2.292 E Ft
• Zrínyi úti ingatlan vizesblokk kial. 1.347 E Ft
Túraútvonal szakfeladat:
• Kilátó építése 200 E Ft
Fürdő szakfeladat:
• Orvosi tanulmány elkészítésének díja (pályázat) 2.500 E Ft
• Uszoda hőcserélő rendszer végszámlája 878 E Ft
• Termálvíz energetikai vizsg. 36 E Ft
• Erzsébet Liget parkoló építés és pótmunka 4.301 E Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
• Nyomtató, notebook, projektor, videokamera 770 E Ft
Térségi Humánsegítő Szolgálat:
• Informatikai pályázat tesztkészlet, számítógép, notebook és szoftver: 1.370 E Ft
A támogatás értékű felhalmozási kiadás 626 E Ft-ra teljesült, mely a „Települési szeméttelep rekultivációs
programja a Körös szögben” pályázat önereje.
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A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 79,48 %-ra teljesült, mely tartalmazza az
első lakáshoz jutók támogatását, lakossági közmű-visszatérítéseket, a Holtág egyesületek részére biztosított
pályázati támogatás összegét, mely az egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű
beruházásainak részbeni fedezetére használható fel, itt jelenik meg a beköltözési hozzájárulások
visszafizetésének összege, az otthonteremtési támogatás címén átadott 1.710 E Ft, illetve a Zöldpark Kft. részére
tárgyi eszköz beszerzésre biztosított 1.305 E Ft összeg.
A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházáshoz és az Ipari
park infrastruktúra fejlesztéshez biztosított összesen 14.907 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön, a Tulipános
Óvoda részére biztosított 930 E Ft, itt jelenik meg 2.320 E Ft összegben nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne,
396 E Ft összegben a Bánomkerti útépítéshez biztosított kölcsön, illetve a közköltséges temetés címén nyújtott
kölcsön (3.839 E Ft). A Vállalkozásfejlesztési Alap terhére 14.000 E Ft összegben nyújtott az önkormányzat
visszatérítendő támogatást 3 vállalkozás részére, elsősorban munkahelyteremtés céljából.
A finanszírozás kiadásai között jelennek meg az átfutó, függő tételek teljesítési adatai.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása
Megnevezés
Térségi
Humánsegítő
Szolg.
Határ Győző
Városi
Könyvtár
Városi
Alapfokú
Művokt.Int.
Katona
József
Művelődési
Kp. Endrődi
Tájház és Ht.
Gyűjt.
Cigány
Kisebbségi
Önk.

Adatok E Ft-ban
Pénzeszköz átadás
Mód.ei.
Telj.
11

Személyi juttatás
Mód.ei.
Telj.
25529
25261

Járulékok
Mód.ei.
7848

Telj.
7250

Dologi kiadás
Mód.ei.
Telj.
11676
10615

14736

14546

4579

4197

8268

7029

39071

37348

12070

10830

16109

11665

8491

8224

2667

2440

8831

6968

80

80

4494

2688

1386

747

3270

2861

3069

2440

1397

1005

Német
Kisebbségi
Önk.

Térségi Humánsegítő Szolgálat
A Térségi Humánsegítő Szolgálat gazdálkodását nagyban befolyásolta a folyamatban lévő TÁMOP - Vackor
pályázat.
A pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesültek, folyamatosan teljesülnek és a bevételi forrás kiutalása is
megtörtént a támogató szervezet részéről.
A költségvetési bevételek teljesítése 88,37 %-ot mutat.
Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 – 12. havi adatok figyelembevételével 95,74 %-on teljesültek.
Ezen belül a személyi juttatások 98,95 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 92,38 %-ot tesznek
ki, míg a dologi kiadások 90,92 %-on realizálódtak.
A takarékos gazdálkodás eredményeképp, továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása
kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét az intézmény összességében jól
teljesítette költségvetését.
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Határ Győző Városi Könyvtár
A Határ Győző Városi Könyvtár 2008. szeptember 1. napjától kezdődően két telephellyel működik, a Kossuth u.
50. és a Blaha L. u. 21. sz. alatti könyvtárakkal.
Összességében megállapítható, hogy az intézmény bevételei 116 %-on teljesültek, melynek része az előző évek
ÁFA visszaigényléséből befolyt 2.266 E Ft.
A kiadásokon belül a személyi juttatások (98,71 %-os), a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok (91,65 %os) és a dologi kiadások (85,02 %-os) teljesültek.
A dologi kiadásokon belül a villamosenergia-szolgáltatás, a víz- és csatornadíj vonatkozásában a teljesítés
jelentősen elmaradt a tervhez képest, mivel a szolgáltató az elszámolást 2010. év elején végzi csak el.
Központosított támogatás keretében 278 E Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült az intézmény,
mely összeg könyvvásárlásra fordítható.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az intézmény 1 – 12. havi költségvetési kiadásainak teljesítése 88,98 % - melyek közül a személyi juttatások
95,59 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 89,73 %-ban, a dologi kiadások 72,41 %-ban teljesültek.
Összességében tekintve az intézmény dologi kiadásainál megállapítható, hogy a közműszolgáltatók elszámoló
számláikat még nem készítették el – azok csak 2010. évben várhatóak -, valamint az ingatlanok, gépek,
berendezések karbantartási kiadásainak teljesítése alulmaradt a tervezetthez képest.
Az intézmény működési bevételei 119,76 %-ban teljesültek - ezen belül a térítési díjak befizetése 118,71 %-ot
tesz ki.
Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Az Endrődi Tájház és a Katona József Művelődési Központ 2009. március 1-i egyesülésével jött létre önállóan
működő költségvetési szervként a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény.
Összességében megállapítható, hogy a működési bevételek 162,7 %-on teljesültek. Javítja az intézmény
költségvetési pozícióját az ÁFA visszaigénylésből befolyt 1.541 E Ft.
A kiadásokon belül a személyi juttatások 96,85 %-kon, a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 91,49 %kon és a dologi kiadások 78,9 %-kon teljesítésült.
(Az önállóan működő intézmények vonatkozásában a beszámolót készítette Rávainé Szujó Tünde pénzügyi
ügyintéző).
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatát 80 %-os szinten teljesítette, a kiadásai 74
%-ban teljesültek.
2008. évtől megváltozott a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásának rendje, mely szerint 2009. évben
az állami költségvetés 571 E Ft támogatást biztosít az általános működésre, illetve pályázat útján a Kisebbségi
Önkormányzatok feladat alapú támogatáshoz juthatnak. A Kisebbségi Önkormányzat ezen a címen 256 E Ft
támogatást tudott dokumentálni, illetve 2009. év végén további 4 E Ft kiegészítő támogatást kapott.
2009. évben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit képezte egyrészt a HEFOP 2.2.1 Együtt könnyebb
pályázat végelszámolásából befolyt 1.536 E Ft, a HEFOP 2.1.5 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelése elnevezésű pályázat végelszámolásából befolyt 562 E Ft, a HEFOP 2.1.9 Halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók nyári fejlesztő és szabadidős tábor megszervezésére kapott támogatás végelszámolásából
befolyt 221 E Ft összeg. A HEFOP pályázatok elszámolásából befolyt összesen 2.320 E Ft bevételt a kisebbségi
önkormányzat a Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” pályázat
előfinanszírozására biztosított visszatérítendő támogatás 2009. évre áthúzódó 2.949 E Ft összegű tartozásába
utalta át. Az előfinanszírozásból jelenleg fennálló tartozás Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé 629 E Ft.
A Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyert TÁMOP 5.2.5 Tedd meg velünk az első lépéseket elnevezéssel. A
projekt 2009. március 1-jén kezdődött és 2010. február 28-ig tart. A kisebbségi Önkormányzat a támogatási
szerződés alapján összesen 10.447 E Ft támogatásban részesül. A programmal kapcsolatban 2009. évben 6.309 E
Ft támogatás érkezett a projekt lebonyolítására elkülönített kisebbségi bankszámlára. 2009. évben a programmal
kapcsolatban 5.495 E Ft kiadás merült fel, melyből 2.340 E Ft személyi juttatáshoz, 658 E Ft munkaadót terhelő
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járulékhoz, 1.727 E Ft dologi kiadáshoz és 770 E Ft fejlesztési kiadáshoz (ügyviteli és számítástechnikai eszköz
vásárlása) kapcsolódott. 2009. szeptember hónapban az ESZA ellenőrzést tartott, melynek eredményeként
szabálytalansági eljárást indított a program részét képező önismereti tréninggel kapcsolatos 450 E Ft megbízási
díj és 117 E Ft munkaadókat terhelő járulék, összesen 567 E Ft kifizetése miatt. Az ellenőrzés eredményeképpen
a támogató hatóság az 567 E Ft kifizetését elutasította.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évben az általános működtetésére 347 E Ft összegben személyi
juttatást, 90 E Ft összegben munkaadót terhelő járulékot és 1.134 E Ft összegben dologi kiadást számolt el.
A Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt 2 fő adminisztratív munkaerő alkalmazására 2009.március 1-től,
melyből 1 fő teljes egészében a TÁMOP 5.2.5 program szakmai vezetője volt, 1 fő pedig megosztva a TÁMOP
program keretében Projekt menedzserként és egyéb önkormányzati feladatok ellátására lett alkalmazva a
Munkaügyi Központ támogatásával, melynek összege 354 E Ft volt.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára 2009. február 25-én rendeződött a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által biztosított Fő út 80. ingatlan használati joga. Egy háromoldalú megállapodás született
Gyomaendőd Város Önkormányzata, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és A Művelt Cigány Ifjúságért
Alapítvány között. A Megállapodás alapján az ingatlan tényleges használója a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat. A szolgáltatóknál 2009. május hónapban kerültek átírásra a CKÖ nevére az áramdíj és a vízdíj
számlák.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pályázat útján nyert támogatásai:
Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól
• 200 E Ft-ot nyert a IX. Nemzetközi Cigányzenész és Tánctalálkozóra, melynek
megvalósítására nem került sor, ugyanis az elnyert támogatásból nem lehetett
megvalósítani a rendezvényt és nem sikerült további forrást biztosítani
• 154 E Ft – ot nyert az anyanyelvi és népismereti tábor megszervezéséhez, a tábor 2009.
július hónapban került megrendezésre. A tábor felmerült költségeit az alapítványtól
elnyert pályázati összegen felül 120 E Ft összegben Gyomaendrőd Város Önkormányzata
előlegezte meg az augusztus hónapban kiutalásra kerülő feladatalapú támogatás
kiutalásáig. A tábor költségeihez Gyomaendrőd Város Polgármestere a polgármesteri
alapból 20 E Ft-tal járult hozzá.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I félévi gazdálkodása rendezett volt, a TÁMOP 5.2.5 projekt
megvalósítását a támogatási szerződés alapján kiutalt támogatás folyamatosan biztosította. Az év II. felében a
pályázathoz kapcsolódó második kifizetési kérelem benyújtása elhózódott és nem a tervezett ütemben került
kiutalásra a lehívott támogatás, ezért az önkormányzatnak pénzügyi problémái adódtak. A megbízási díjak nettó
összegét tudta az önkormányzat kifizetni 2009. szeptember, október, november, december hónapban. A 2 fő
alkalmazott bérét és a megbízási díjak elszámolási különbözetét 1.270 E Ft összegben Gyomaendrőd Város
Önkormányzata előlegezte meg a központi számfejtés és a nettó finanszírozás miatt. 2010. január hónapban a
kisebbségi önkormányzat megkapta a kifizetési kérelem alapján az 1.673 E Ft összegű támogatást, ezt követően
rendezésre került az Önkormányzat felé fennálló 1.270 E Ft összegű tartozás. A kisebbségi önkormányzatnak
forráshiány miatt összesen 712 E Ft kifizetetlen számlája volt a TÁMOP program keretében. A Kisebbségi
Önkormányzatnál kialakult pénzügyi nehézség szükségessé tette a program befejezése érdekében Gyomaendrőd
Város Önkormányzata részéről mintegy 1.800 E Ft összegű támogatás előfinanszírozását. Problémát jelent
azonban a 2008. évben megvalósult HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” pályázat ellenőrzése során szabálytalanság
miatt fennmaradt Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló 629 E Ft összegű tartozás rendezése,
valamint a TÁMOP 5.2.5 pályázat során a szabálytalansági eljárás lefolytatását követően elutasított 567 E Ft
összegű megbízási díj kigazdálkodása. Az összesen 1.196 E Ft összegű tartozást a kisebbségi önkormányzat saját
költségvetéséből kigazdálkodni nem tudja, tartozását csak úgy tudja rendezni, ha valamilyen külső forrást
biztosít a 2010. évi költségvetésében.
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatát 101 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 72
%-ban teljesítette. A kisebbségi Önkormányzat az állami központosított támogatásból az általános működésre
571 E Ft-ot, a feladatalapú támogatás címén 182 E Ft-ot kapott, valamint 2009. december hónapban 3 E Ft
kiegészítő támogatásban részesült. A kisebbségi önkormányzat megrendezte február 7-én a batyus bált, melynek
lebonyolítása 287 E Ft-ba került. A kisebbségi önkormányzatnak 106 E Ft bevétele keletkezett a batyus bál
belépőből. A Megyei Önkormányzat 30 E Ft-tal támogatta a rendezvényt. 2009. november 7-én Gyomaendrődön
került megrendezésre a Békés Megyei Németek Kulturális Napja. A Kisebbségi Önkormányzat a rendezvényhez
100 E Ft támogatást nyert a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítványtól, a Békés Megyei
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Önkormányzattól 40 E Ft támogatást kapott. A rendezvény 280 E Ft-ba került. A kisebbségi önkormányzat 2009.
évben 198 E Ft összegben támogatott három oktatási intézményt és a Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórusát (német nyelv oktatásához segédanyag vásárlás). A Kisebbségi Önkormányzatnál jelentkező
2009. évi 399 E Ft pénzmaradványt a 2010. évi Sváb bál rendezvényre tervezi felhasználni.
(A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóit Ugrainé Gróf Éva készítette.)

2. melléklet

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
: 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016
E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu
Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu
OM azonosító: 028297

Kiegészítő melléklet a 2009. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz
I.

A feladat általános értékelése

1. A tanulólétszám alakulása
A következő táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető tanévenkénti létszám
alakulását mutatja.
Megnevezés
2008/2009 tanév 2009/2010 tanév
Iskolai oktatás
Iskolai oktatás 1-4 évf.
246
244
ebből SNI
19
16
ebből magántanuló
1
1
Iskolai oktatás 5-8 évf.
281
254
ebből SNI
19
18
ebből magántanuló
0
0
Iskolai oktatás összesen
527
498
Óvodai nevelés
Százszorszép
104
95
ebből SNI
0
1
Csárdaszállás
14
13
ebből SNI
0
0
Óvodai nevelés összesen
118
108
Mindösszesen
645
606
A két tanév alatt bekövetkezett létszámcsökkenés demográfiai jellemzőkkel magyarázható, mely eredményeként
a 2009/2010-es tanévre az összesített gyermek- és tanulólétszám 6%-kal csökkent az előző évhez képest.
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében a 2009/2010-es tanévben 25 fő a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, 10 fő organikus okokra vissza nem vezethető, s egy
fő magántanuló.
Összességében a 2009. év folyamán az intézményben óvodai nevelésben átlagosan 115 fő, 5 óvodai csoportban,
iskolai oktatásban átlagosan 517 fő, 22 osztályban részesült, így az intézmény keretein belül 632 fő nevelése,
oktatása valósult meg.

2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása
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A következő táblázat szemlélteti a foglalkoztatottak létszámának alakulását 2009. évben.
Megnevezés
2009.01.01
2009.12.31
Óvodapedagógus
9
9
Iskolapedagógus
45
45
Technikai dolgozó
28
28
Intézmény összesen
82
82
A fenti táblázat a technikai dolgozók teljes munkaidőre átszámított létszámát mutatja. Az intézmény 4 fő 4 órás
részmunkaidős dolgozóval rendelkezik (1 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő, 2 fő dajka).
2009. évben az intézményben foglalkoztatottak létszáma nem változott előző évhez képest.
Az intézmény részt vett a közcélú munkavállalók foglalkoztatásában (1fő takarító, 2 fő karbantartó, 1 fő
pedagógiai asszisztens, 1 konyhai kisegítő) a nevelő és oktató munka segítése érdekében.
A fentiek következtében az intézmény dolgozóinak (a részmunkaidős dolgozók teljes munkaidőre átszámítva)
létszáma 2009. december 31-én 82 fő, azaz az engedélyezett álláshelynek megfelelő. Az intézménynek nincs
üres, sem tartósan üres álláshelye.
3. Az iskolai tevékenységek alakulása
- A napközis foglakozáson résztvevő tanulók létszáma 42.519 napközis nap figyelembe vételével 230 fő 11
napközis csoportban. Az előző költségvetési évhez viszonyítva 4,54%-os létszámnövekedés tapasztalható a
napközit igénybe vevők között, az 5,5%-os tanulói összlétszám-csökkenés ellenére.
- A szervezett intézményi étkeztetést 77.632 élelmezési nap figyelembe vételével, 405 gyermek vette igénybe,
mely 5,2%ponttal haladta meg az előző évi létszámot. Térítési díj kedvezményre 229 fő volt jogosult (ebből 35
fő óvodás, 194 fő iskolás) és mindössze 176 fő , az összlétszám 43,5%-a nem részesült semmilyen
kedvezményben.
- Ingyenes tankönyv ellátásban 254 fő részesült, az összes tanulólétszám 51%-a, az előző évhez képest 0,15%kal többen.
- BTM nehézségekkel küzdő tanulók létszáma 70 fő volt a 2009/2010-es tanév folyamán.
- Integrációs pedagógiai rendszerben résztvevő tanulók létszáma 52 fő volt 2009. évben.
- Intézményünkben kompetencia alapú oktatás folyik az 1-4. évfolyamon olvasás-szövegértés és matematika
kompetencia területeken, valamint az 5-8. évfolyamokon szociális, életviteli és környezeti kompetencia
területeken.
- A 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4 projekt keretében a kompetencia alapú oktatást kiterjesztettük az
óvoda 2 csoportjára, az alsó évfolyamokon szociális kompetencia fejlesztés zajlik 1-3. évfolyamokon, a felső
tagozaton pedig az olvasás-szövegértés, matematikai-logikai kompetencia területek fejlesztésére került sor.
- A 2008/2009-es tanévtől bevezetésre került az 5. évfolyamokon a nem szakrendszerű oktatás, ebben a tanévben
6. évfolyamon felmenő rendszerben folytatódik.
II.
1.

A bevételek alakulása

Az alaptevékenység bevételeinek alakulása

Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

20.658 eFt
21.825 eFt
21.825 eFt

100 %

Az intézményi ellátási díjak és az alkalmazottak térítéséből adódó bevétel 4%-maradt el a tervezettől, azonban az
intézmény egyéb saját bevételei növekedtek a Napközi konyha kapacitáskihasználás növekedésének, valamint az
intézmény által IPR „jó gyakorlat” átadásnak, hospitálásnak köszönhetően, mely bővítette egyben az ideiglenes
vendégétkezőink számát.
A tankönyv értékesítést magába foglaló árú- és készletértékesítés ellenértéke 10%-kal haladta meg a tervezett
összeget.
2.

Az átvett pénzeszközök alakulása

Az intézmény számos 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, 5.398 eFt összegben:
- Működési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésből (4.192 eFt):
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- HEFOP 3.1.3 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában” elnevezésű pályázatból
lehívott forrás összege
30 eFt
- HEFOP 2.1.5B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” elnevezésű konzorciumos
pályázatból lehívott forrás összege
362 eFt
- HEFOP 2.1.9 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenysége a Zánkai
Gyermek – és Ifjúsági Centrumban” elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege
3 800 eFt
(Ezen források felhasználása az előző évekhez kötődik az utófinanszírozás következtében.)
- Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (1.206 eFt):
- Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj pályázat
346 eFt
- Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz óvodai és iskolai rendezvények szabadidős és
kulturális programok támogatására
142 eFt
- Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz könyvtárfejlesztés támogatására
168 eFt
- Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz pedagógus továbbképzés támogatására
96eFt
- ICsSzEM-től átvett pénzeszköz drog prevenciós tevékenység támogatására
454eFt
Központosított előirányzat keretében, OKM rendeletekhez kapcsolódó pályázatok a következők, melyek az
önkormányzati támogatást növelik meghatározott feladatok ellátása érdekében:
- a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra és az
osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásáról szóló 19/2009.(IV.2.) OKM rendelet alapján nyert támogatás
544 eFt,
- az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásának
részletes szabályairól szóló 36/2008.(XII.23.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 1 261 eFt,
- a 23/2009. (V.22.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 1 304 eFt összegben az integrációs
pedagógiai rendszer támogatatására, valamint 754 eFt a kiegészítő illetmény finanszírozására,
- a 28/2009 (VIII.19.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok támogatására 1 835 eFt.
III.

A kiadások alakulása

1. A személy jellegű juttatások alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

164.610 eFt
178.705 eFt
176.992 eFt

99,0 %

A személyi jellegű juttatások eredeti előirányzatában bekövetkezett jelentős mértékű változást a következő
tételek okozták:
- pályázaton nyert összegek,
- 2008.évi jóváhagyott pénzmaradvány,
- kereset-kiegészítés beépítése és elszámolása miatti korrekciók,
- IPR „jó gyakorlat” átadásából származó forrás,
- kedvezményes étkeztetés tényleges alakulása miatti korrekciók,
- normatíva visszafizetési kötelezettség.
Az 1%-os elmaradás a pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány, valamint a racionális bérgazdálkodás
eredménye. A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásainak tervezete megegyezik teljesítésével
(1.270eFt).
2.A munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

52.297 eFt
53.667 eFt
53.227 eFt

99,2 %

A személyi jellegű juttatásokkal szinte minden munkaadókat terhelő járulék egyenesen arányosan változott az
előirányzat és a teljesítés szintjén is, kivéve a táppénz-hozzájárulást, mely teljesítése 195%-kal haladta meg
eredeti előirányzatát a hosszú idejű táppénzes állományok miatt.

32

A csárdaszállási telephely munkaadókat terhelő járulékainak teljesítése előirányzatával megegyező (370eFt).
3. A dologi kiadások alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

58.335 eFt
66.623 eFt
63.106 eFt

94,7 %

A dologi kiadások előirányzatának módosítására a következő okok miatt volt szükség:
- előirányzat növekedést jelentettek:
- pályázatokon nyert összegek dologi kiadásokat érintő része,
- úszásoktatáshoz kapcsolódó fürdőhasználat költségének megtérítése,
- saját bevétel többlete,
- szociális étkeztetés biztosítása,
- 2008. évi pénzmaradvány,
- előirányzat csökkentést vont maga után:
- átcsoportosítás felújítási, felhalmozási kiadások közé,
- normatíva visszafizetési kötelezettség.
A dologi kiadások kedvező finanszírozása több tényező együttes eredménye:
- nyertes pályázatok jótékony közreműködése,
- csárdaszállási telephely tervezettől alacsonyabb költségigénye (előirányzata 3.156 eFt, míg teljesítése csupán
1.602eFt, az előirányzat 50,76%-a).
A dologi kiadások teljesítésének egy része áthúzódik 2010. évre feladattal terhelt pénzmaradványként.
IV.
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

Felújítási, felhalmozási kiadások

2.500 eFt
6.363 eFt
6.363 eFt

100 %

A módosított előirányzat a 2008. évi szabad pénzmaradvány átvétele, pályázati összeg elnyerése és dologi
kiadásokból törtnő átcsoportosítás eredménye.
A teljesítés magába foglalja a következő tételeket:
- felújítási kiadások:
- a Százszorszép óvodai tagintézmény utcafront nélküli külső vakolatának helyreállítása
hőszigeteléssel 2.700eFt,
- a Százszorszép óvodai tagintézmény teljes körű gyermek mosdó felújításához nyílászáró 113
eFt, valamint műanyag mosdóválaszfalak beépítése 398eFt,
- folyamatban lévő beruházásként a Hősök úti épületegység tornateremi nyílászáróinak
cseréje labdahálóval 1.049eFt.
- felhalmozási kiadások:
- média kocsikba kihelyezve 2 db Acer projektor 259eFt összegben,
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés 473eFt (2db
televízió, homokozó ponyva, nyomtató),
- Hősök úti épületegység elhasználódott PVC-jének állagmegóvása érdekében 1 db egytárcsás
padlósúroló beszerzése 260eFt összegben,
- Napközi konyha elhasználódott hűtőszekrényének pótlása 239eFt összegben,
- Fő úti épületegységben a számítógépek védelme érdekében megvalósult egy légkondicionáló
gép beszerzése 160eFt,
- csárdaszállási telephelyen beszerzésre került 1 db torony csúszdával 212eFt összegben,
valamint egy 500eFt értékű kazán.
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V.

Tárgyévi pénzmaradvány

A 2009. évi intézményi pénzmaradvány összege 8.916.919 Ft, melyből 5.047.376 Ft kötelezettséggel terhelt, míg
3.869.543 Ft szabad pénzmaradvány.
A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány megbontása a következő:
- működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány (3.713.122 Ft):
- szállítói kötelezettségek
92.373 Ft
- pedagógus továbbképzés, szakvizsga
413.020 Ft
- diáksport kötött felhasználású normatíva
136.726 Ft
- 23/2009.(V.22.) OKM rendelet kiegészítő illetmény
189.099 Ft
- osztálykirándulás miatti felügyelet
489.007 Ft
- ICsSzEM drogprevenciós tevékenység támogatása
453.600 Ft
- IPR „jó gyakorlat” megbízási díjai
100.000 Ft
- 23/209.(V.22.) OKM rendelet IPR tevékenység folyatatásához
426.375 Ft
- Csárdaszállási telephely bevételeinek és kiadásinak különbözete
1.338.806 Ft
- 19/2009.(VI.2.) OKM rendelet gyógyped., osztfő-i pótlék növekmény
53.856 Ft
- óvodai kaputelefon kialakítása
20.260 Ft
- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány (1.334.264 Ft):
- Hősök úti folyamatban lévő beruházás 2. részlet
1.048.613 Ft
- Hősök út bekamerázásának költsége
245.651 Ft
- Fő úti riasztóberendezés modernizálása
40.000 Ft
A szabad pénzmaradvány esetén az intézmény lehetőség szerint a 2010. évi költségvetés finanszírozására
kívánná fordítani az alábbiak szerint:
- 3.440.972 Ft 2010. évi költségvetésben beépítve költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgál,
- 428.571 Ft felhalmozási célra, az alábbi okok miatt.
Az intézmény számára 2010. első hónapjai nem várt fajsúlyos költségek felmerülésével bővelkedtek, mert a Fő
úti székhely épület műemlék jellegű tégla kerítésének állapota hirtelen romlásnak indult, s lassan
balesetveszélyessé válik, ennek a nem várt rendbetételnek fedezete e pénzmaradvány nélkül is bizonytalan.
Továbbá az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzése több hiányosságot is feltárt, melyet záros határidőn belül orvosolni
kell, pl. 1 tanterem linóleum cseréje, 2 db fiú pissoir teljes körű rendbetétele.
A fent részletezett nem várt felújítások biztosítása érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
engedélyezzék a szabad pénzmaradvány 2010. évi intézményi felhasználását.
VI.

A vagyon alakulása

A befektetett eszközök állománya 2009. december 31-én 216.038 eFt, mely 1,5%-kal kevesebb az előző évhez
viszonyítva a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása és a nullára leírt eszközök nagy számú állománya
következtében. Az előző számok tükrében az intézmény által elvégzett és elvégeztetett felújítási munkálatok az
amortizáció okozta értékcsökkenést nem pótolja.
Az intézmény a rá bízott vagyonnal megfelelően, jó gazda gondosságának megfelelően jár el, lehetőségeihez
képest a legszükségesebb felújításokat, állagmegóvó karbantartásokat a saját, valamint önkormányzat által
biztosított forrás terhére elvégzi, s lehetőség szerint minden pályázati lehetőséget kihasznál.
Gyomaendrőd, 2010. március 9.
Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági int. vez.-hely.
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3. melléklet
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
5502 GYOMAENDRŐD
Népliget u. 2.
Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu

Intézményi beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
I. Feladat ellátási mutatók
1. Tanuló létszám alakulása
Megnevezés

2008/2009.
tanév

2009/2010
tanév (terv
adat)

2009/2010
tanév (tény
adat)

Terv
adatokhoz
változás

∑ 1-8 évfolyam:
Gyomaendrőd

415 fő

396 fő

394 fő

-2 fő

ebből SNI
ebből
magántanuló

80 fő

79 fő

70 fő

-9 fő

1 fő

1 fő

1 fő

0 fő

Csárdaszállás

14 fő

13 fő

14 fő

1 fő

ebből SNI
ebből
magántanuló

1 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

429 fő

409 fő

408 fő

-1 fő

Kollégiumi ellátás

27 fő

24 fő

22 fő

-2 fő

ebből SNI

16 fő

13 fő

8 fő

-5 fő

Gyomaendrőd

191 fő

176 fő

178 fő

2 fő

ebből SNI
ebből
magántanuló

25 fő

26 fő

14 fő

-12 fő

0 fő

0 fő

1 fő

1 fő

Csárdaszállás

14 fő

13 fő

14 fő

1 fő

ebből SNI
ebből
magántanuló

1 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

Gyomaendrőd

224 fő

220 fő

216 fő

-4 fő

ebből SNI
ebből
magántanuló

55 fő

53 fő

56 fő

3 fő

1 fő

1 fő

0 fő

-1 fő

∑

Részletezve:
Általános iskola 1-4. évf.

Általános iskola 5-8. évf.

Az intézményben az 1-8. évfolyamon a tervezett létszám összességében megvalósult a 2009/2010-es tanévben.
A SNI tanulók megoszlása összességében:
- beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI :
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• 2008/2009. tanévben: 54 fő
• 2009/2010. tanévben: 51 fő
- megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és
súlyos rendellenessége miatt SNI:
• 2008/2009. tanévben: 27 fő
• 2009/2010. tanévben: 19 fő
Az alsó tagozaton az SNI tanulók létszáma nem csökkent, csupán az összevont osztályokra vonatkozó szabály
szerint lett átcsoportosítva.
A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő 1-8. évfolyamos oktatás esetében a csárdaszállási 1-4.
évfolyamos tanulók a tagintézmény területére járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskola busszal járnak be az
intézményi társulás székhelye szerinti intézményébe.
2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
Megnevezés

Nyitó létszám: 2009.01.01.

Záró létszám: 2009.12.31.

Gyomaendrőd
41

Csárdaszállás
2

Gyomaendrőd
43

Csárdaszállás
2

Oktatást segítő

4

0

4

0

Technikai dolgozó

23

1

23

1

∑

68

3

70

3

Pedagógus

Változás: 2 fő pedagógus létszámnövekedés 2009. szeptember 01-től a gyomaendrődi intézménynél.
Az intézmény dolgozóinak létszáma 2009. december 31-én 73 fő, az engedélyezett álláshelyeknek megfelelő.
3. Iskolai tevékenységek alakulása
- 2009. év folyamán tanulóink az iskolai oktatásban:

2008/2009 tanév
Megnevezés

Létszám
(fő)

Gyomaendrőd

2009/2010 tanév

Osztályok
száma (db)
415

Létszám
(fő)
20

Osztályok
száma (db)

394

20

Csárdaszállás
14
1
14
megoszlásban vettek részt.
- a napközis foglalkozáson résztvevő tanulók létszáma a következő képen alakult 2009-ben:
Megnevezés
Alsó tagozat
Felső tagozat

1

Idószak

Foglalkozási
napok száma

Osztószám

Létszám

2009.01.01. - 2009.08.31.

18 005

123

146,38

2009.09.01. - 2009.12.31.

11 842

62

191,00

2009.01.01. - 2009.08.31.

13 425

123

109,15

2009.09.01. - 2009.12.31.

8 749

62

141,11

- az intézményi étkeztetést 52 021 élelmezési nap figyelembevételével 281 fő gyermek vette igénybe,
amelyből 223,85 fő iskolai tanuló, és 21,10 fő kollégista tanuló jogosult térítési díjkedvezményre
- ingyenes tankönyv ellátásban a gyomaendrődi intézményben 264 fő, a tagintézményben 10 fő részesült, mely
az összes tanuló létszám 67,16 %-a.
4. Normatív állami támogatás alakulása
Megnevezés
Normatív állami
támogatás

Eredeti előirányzat

Év végi elszámolás

139 460 951 Ft

141 073 628 Ft

Többlet normatíva igény: 1 612 677 Ft
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II. Működési és felhalmozási bevételek alakulása

Megnevezés

Eredeti
Módosított
előirányzat (E Ft) előirányzat ( E Ft)

Működési bevételek

Telj. /
Mód.
előrányzat
(%)

Teljesítés
(E Ft)

13 096

21 721

21 721

100,00

12 846

21 305

21 305

100,00

250

416

416

100,00

233 898

252 811

248 079

98,13

229 285

244 630

239 898

98,07

4 613

8 181

8 181

100,00

10 032

5 883

5 872

99,81

Gyomaendrőd

1 362

2 250

2 000

88,89

Csárdaszállás

8 670

3 633

3 872

106,58

Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Felügyeleti szervtől kapott
tám.
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Támogatás értékű
bevételek

Előző évi pénzmaradvány

0

4 137

4 137

-

Gyomaendrőd

0

4 137

4 137

-

Csárdaszállás

0

0

0

-

257 026

284 552

279 980

98,39

Gyomaendrőd

243 493

272 322

267 511

98,23

Csárdaszállás
Költségvetési függő
bevétel:

13 533

12 230

12 469

101,95

0

0

-48

∑ Bevétel:

-

1) Alaptevékenység bevételei
Eredeti előirányzathoz 13 096 E Ft, a teljesítés 16 164 E Ft 123%.
Bevétel növekmények:
Az áru és készletértékesítés bevétele 8 E Ft, a szolgáltatások ellenértékének bevétele 314 E Ft egyéb sajátos
bevétel 14 E Ft, terembérleti díj 143 E Ft, ellátási díj bevétel 68 E Ft, alkalmazottak térítési díjbevétele 454 E Ft,
kártérítés bevétele 196 E Ft, továbbszámlázott szolgáltatások bev. 469 E Ft, ÁFA visszatérülés 1 003 E Ft,
kiszámlázott term. és egyéb szolg. ÁFÁ-ja 397 E Ft.
2) Átvett pénzszközök alakulása
Eredeti előirányzat:
233 898 E Ft
Módosított előirányzat:
252 811 E Ft
Előirányzat növekedés: 18 913 E Ft
Az intézmény számos pályázatot nyújtott be a 2009. év folyamán, melyek előlegei és lehívott forrásai a
működési célú pénzeszköz átvételei között jelentek meg.
Működési célra átvett juttatás az EU költségvetésből forrásból (HEFOP 2.1.9., HEFOP 2.1.5), melynek összege
5 557 E Ft, amely a HEFOP 2.1.5 pályázat végelszámolásából 702 E Ft, valamint a HEFOP 2.1.9 pályázat
végelszámolásából 4 855 E Ft tevődik össze. A pályázatból 440 E Ft összegű megbízási díj kifizetése
(bér+járulék), 4 017 E Ft irodaszer vásárlása, 1 100 E Ft összegben számítógép vásárlása, felújítása valósult
meg.
Központosított előirányzatok keretében nyújtott támogatások alakulása:
A 9/2008. (III. 29. ) OKM rendelet alapján kapott képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatás
II. részlete 1 519 E Ft, 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet alapján az integrációs rendszerben részt vevő
intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetménye 2009.01.01.-2009.08.31. időszakra 2 368 E Ft,
19/2009. (IV. 2. ) OKM rendelet alapján a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó
gyógypedagógiai pótlékra jogosultak, valamint az osztályfőnöki feladatok támogatása 770 E Ft, a 23/2009. (V.
22.) OKM rendelet alapján kapott képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása 1 894 E Ft,
23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján kapott támogatás az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben

37

dolgozó pedagógusok kiegészítő illetménye 2009.09.01.-2009.12.31. időszakra 1 096 E Ft, 28/2009. (VIII. 19. )
OKM rendelet alapján szakmai informatikai fejlesztési feladatokra kapott támogatás 700 E Ft.
A 13. havi illetmény helyett 2009. évben kapott 2009. évi kereset kiegészítés összege: 8249 E Ft.
Egyéb támogatásokból származó bevételek:
Kistérségi normatív állami támogatás rendezése a bevételek között 2 759 E Ft, az Ifjúsági alapból támogatás 110
E Ft, támogatás a Gyermekszegénység elleni program keretén belüli étkeztetés kapcsán 1 050 E Ft, a
Polgármesteri alapból támogatás gyermekek utaztatása kapcsán (szállítási költség) 56 E Ft, állami normatív
támogatásról lemondás - 1 190 E Ft, személyi juttatás források rendezése után önkormányzati támogatás
visszafizetése - 323 E Ft, jogszabályváltozás következtében bekövetkezett járulék csökkenés visszafizetése 2 278 E Ft, támogatás tanulók részére fürdő belépők elszámolása kapcsán 643 E Ft, év végi elszámolás során
állami normatív támogatás helyesbítése 1 430 E Ft, pályázati pénzeszköz átvezetése Csárdaszállás
tagintézménynek - 25 E Ft, támogatás kiegészítés Kistérségi normatíva keretén belül gyógytestnevelés kapcsán
85 E Ft.
3) Támogatás értékű bevételek
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Előirányzat csökkenés:

10 032 E Ft
5 883 E Ft
- 4 149 E Ft

Csárdaszállás elszámolásaiból származó bevétel - 1 820 E Ft, közhasznú foglalkoztatás elszámolásának bevétele
145 E Ft, bevétel Útravaló Ösztöndíj program kapcsán 276 E Ft, elszámolást követően Hunya önkormányzattól
átvett pénzeszköz 42 E Ft, Békés megyei Önkormányzat támogatása: tanulók utaztatása 45 E Ft, Kistérségi
normatív állami támogatás rendezése a bevételek között -2 759 E Ft, 19/2009. (IV. 2. ) OKM rendelet alapján
kapott támogatás átvezetése -914 E Ft, bevétel a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványnál nyert pályázat
kapcsán 578 E Ft, bevétel Útravaló Ösztöndíj program kapcsán 255 E Ft.
Összességében a bevételek teljesülése az előirányzathoz képest:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesülés:

257 026 E Ft
284 552 E Ft
279 980 E Ft

Előirányzat növekedés: 22 954 E Ft, azaz 108,93 %.

III. Működési kiadások
Módosított
előirányzat ( E
Ft)

Telj. / Mód.
előirányzat
(%)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat (E Ft)

Személyi juttatások

147 727

157 115

154 437

98,30

Gyomaendrőd

140 539

149 723

147 045

98,21

Csárdaszállás
Munkaadókat terh.
Járulékok

7 188

7 392

7 392

100,00

46 916

47 251

45 863

97,06

Gyomaendrőd

44 653

45 130

43 743

96,93

2 263

2 121

2 121

100,00

51 093

65 354

64 496

98,69

47 121

62 758

61 899

98,63

Csárdaszállás
Dologi kiadások
Gyomaendrőd
Csárdaszállás

Teljesítés
(E Ft)

3 972

2 596

2 596

100,00

Ellátottak juttatása

3 290

2 896

2 806

96,89

Gyomaendrőd

3 180

2 775

2 685

96,76

110

121

121

100,00

249 026

272 616

267 602

98,16

Csárdaszállás
∑ Működési kiadás
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Gyomaendrőd

235 493

260 386

255 372

98,07

Csárdaszállás
Költségvetési függő
kiadás

13 533

12 230

12 230

100,00

0

0

-131

1) Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat:
147 727 E Ft
Módosított előirányzat: 157 115 E Ft
Előirányzat növekedés: 9 388 E Ft

Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Előirányzat növekedés:

-

46 916 E Ft
47 251 E Ft
335 E Ft

A személyi jellegű juttatásokban bekövetkezett változások:
Pályázati pénzeszközök kapcsán megbízási díjak, és azok járulékai 4 842 E Ft, a 13. havi illetmény helyett 2009.
évben kapott a 2009. évi kereset kiegészítés 8 249 E Ft. előző évi pénzmaradványból változás 1 783 E Ft.
közhasznú munkavállaló Munkaügyi Központ által átvállalt bér,- és járuléka 145 E Ft átcsoportosítások dologi
kiadások közé - 2 695 E Ft, felmentés miatti elszámolás - 323 E Ft.
A munkaadókat terhelő járulékok a 2009.07.01. napjától érvényes jogszabályváltozás következtében 143.000 Ft
jövedelem határig 5 % -al csökkentek, az intézménynek ez által - 2 278 E Ft járulék visszafizetése keletkezett.
2) Dologi kiadások
Eredeti előirányzat:
51 093 E Ft
Módosított előirányzat: 65 354 E Ft
Előirányzat növekedés: 14 261 E Ft
Központosított támogatásból eszköz beszerzés -155 E Ft, pályázati pénzeszközökből vásárolt számítógépek,
bútorok 7 135 E Ft, 2008. évi pénzmaradványból változás 1 954 E Ft, ÁFA visszatérülés 1 003 E Ft,
Csárdaszállás elszámolásai kapcsán változás - 1 324 E Ft, elszámolás után Hunya önkormányzattól átvett
pénzeszköz 42 E Ft, Ifjúsági alapból feladatellátás 110 E Ft, feladatellátás a Gyermekszegénység elleni program
keretén belüli étkeztetés kapcsán 1 050 E Ft, a Polgármesteri alapból kapott támogatás felhasználása (szállítási
költség) 56 E Ft, személyi juttatásokból átcsoportosítás 2 238 E Ft, tanulói fürdő belépők kapcsán kapott
támogatás felhasználása 643 E Ft, állami normatív támogatás évközi változása 325 E Ft, ellátottak juttatásán
belül tartós tankönyv vásárlás 635 E Ft, egyéb kiadások 549 E Ft.
3) Ellátottak juttatása
Eredeti előirányzat: 3 290 E Ft
Módosított előirányzat: 2 896 E Ft
Előirányzat változás: 394 E Ft
IV. Felújítási, felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:
Előirányzat növekedés:

8 000 E Ft
11 936 E Ft
11 936 E Ft
3 936 E Ft

A Népliget út 2. sz. alatti épületrészen a nyári szünet alatt nyílászáró cserére került sor a háromszintes épületrész
földszinti, és első emeleti termeiben valamint a nevelői szobában 8 000 E Ft értékben. Az intézmény
megvalósította a tervezett villámhárító felújítást, amely 1 430 E Ft-ba került.
Az év folyamán az intézmény beruházásai 1 580 E Ft értékben udvari játékok, és 926 E Ft értékben
számítógépek vásárlása kapcsán valósultak meg.
V. 2009. évi pénzmaradvány összege: 5 003 E Ft
A pénzmaradványból feladattal terhelt:

2 003 E Ft

Összetétele:
- 23/2009. (V. 22. ) OKM rendelet alapján elnyert támogatás fel nem használt összege
- kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 2009.12. havi összege
- Útravaló ösztöndíj 3. részletének összege
- 2009. évi számlák

1 161 E Ft
250 E Ft
90 E Ft
150 E Ft
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- Csárdaszállás pénzmaradvány
- egyéb dologi pénzmaradvány

238 E Ft
114 E Ft

A pénzmaradványból 3 000 E Ft a 2010. évi költségvetésbe lett beépítve.
VI. Vagyon alakulása
Befektetett eszközök állománya 2009.12.31-én: 110 993 E Ft
Az előző évhez a befektetett eszközök állománya növekedett 9 161 E Ft összeggel az ingatlanokat és az
intézmény gépeit, berendezéseit érintő felújítási beruházásoknak köszönhetően.
A követelés állomány összege, amely az étkezési térítési díjak hátralékos állományát tartalmazza, 468 E Ft,
amely 30 E Ft összeggel kevesebb az előző évhez.
2009.12.31-én mérleg főösszeg: 111 778 E Ft
Az előző évhez képest a növekedés: 4 640 E Ft
A 2009. évre kitűzött feladatait az intézmény teljesítette, a működési kiadásokhoz a forrás biztosított volt.
A pályázati pénzek biztosították az éves többletfeladat ellátást, és az eszközbeszerzéseket.

Gyomaendrőd, 2010. március 04.

Farkas Zoltánné
igazgató

Tóth - Vitáris Erika
gazdasági vezető
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4. melléklet

Kner Imre Gimnázium szöveges értékelés a 2009. 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

2009

292

58

0
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A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves átlagállománya a
2008/2009 tanévben a statisztikai létszám szerint: gimnáziumi oktatásban részt vevő tanuló 280fő,
szakközépiskolai oktatásban részt vevő79 fő, és 12 csoportban tanulnak a tanulók.
A nappali rendszerű közoktatásban nevelésben résztvevő 1 tanulócsoportra jutó tanulók száma a 2009/2010
statisztikai adatok alapján: 29,167 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: 37 fő.
45 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot, 43 fő főállású foglalkoztatottal, és 4 fő óraadóval, akiknek
átszámított órájuk 1,5 fő álláshelyet érint. 1 fő GYES-en volt.
3.

Bevétel alakulása:

Az Intézményi működési bevételi előírást teljesítette az Intézmény. Többletbevétel származott a felnőtt étkezés
térítéséből, az intézményi ellátás bevételéből, valamint a bérbeadásból, bár a nyári kollégiumi kihasználtság
ebben az évben nem alakult a legkedvezőbben. Sok csoport elmaradt, a tanulók anyagi helyzetére hivatkozva.
Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának
támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2009 évben realizált összege 540 E/Ft.
4.

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. Meg kell jegyezni, hogy a
gázszolgáltató váltás miatt 2 havi gázszámla nem jelenik meg a kiadások között, a számlák hiánya miatt.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés valósult meg az OKM eszközfejlesztési pályázata útján, ahol is 700 e/ft
értékben kollégiumi szekrényeket, laptop szekrényeket és előadói asztalt vettünk.
1 db nyomtatót, telefont, papír spirálozót szereztünk be, valamint a hangtechnika csekély felújítása történt meg.
Felújítások, beruházások alakulása:
2009 évben megvalósult a járda majdnem teljes körű újjáépítése, csak a számítástechnika előtti rész maradt ki.
7738 e/Ft összeget kellett ebben az évben kifizetni.
A konyha és kollégium felújítása befejeződött, 889 e/Ft értékben a konyha burkolata lett kicserélve, és a
kollégiumi csőtörés következtében sürgőssé vált fürdőszoba teljes felújítás valósult meg.
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399 e/ft értékben újítottunk fel számítógépeket, és 24 db notebook került megvásárlásra az ITK terembe, 3528
e/Ft értékben. Teljesen modern IKT tantermünk lett, igaz, a tanulói asztalok a régiek. Kerítéselemet vettünk 348
e/Ft értékben, mivel a régi már korhadt, minden második elem kirohadt.
5. Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 1670 e/Ft . Ebből 1057 e/Ft az alulfinanszírozás összege, 613 e/FT
a képződött pénzmaradvány. A pénzmaradvány feladattal terhelt, a két havi le nem számlázott gázdíj több millió
FT. ( összege még most sem ismert)
6. Vagyon alakulása:
e/Ft
Megnevezés/eszközök
állománya

Immateriális javak

Tárgyévi nyitó
állomány bruttó
értékben
Tárgyévi záró
állomány bruttó
értékben

Ingatlanok és
vagyoni ért. jogok

1624

84498

1624

95450

Gépek,
berendezések,
felszerelések
27608
32661

Gyomaendrőd. 2010-03-16
Csorbáné Balogh Éva
Gazd.igh
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Összesen
113730
129735

5. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Gyomaendrőd, Mirhóháti u 1-5
gondozásikp@gyomaendrod.hu
2009. év végi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
I.

INTÉZMÉNYI FELADAT ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott alap és szakosított ellátási formákban 2009. évben
átlagosan az alábbiak szerint alakult az egyes szolgáltatásokat igénybe vevők száma:
Intézményi szolgáltatásokat
átlagosan igénybevevők száma
2009. évben

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

126 fő
9 fő
42 fő
55 fő
160 fő
13+17 fő
10 fő
170 fő
26 fő
400 fő

2009. évben intézményünk új szolgáltatással bővült. 2009. március 27. napjától városunk 001-es tanyagondnoki
körzetében tanyagondnoki szolgáltatást biztosítunk.
A Támogató Szolgálat 2009-2012 közötti időszak működtetéséhez az intézmény által benyújtott pályázat
kedvező elbírálásban részesült, így ezen szolgáltatási forma a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával
működik intézményünknél 2009. évtől.
Az intézmény ellátottainak a 2009. éves átlagos létszáma nem minden szolgáltatási formánál érte el a tervezett
ellátotti létszámot.
Idősotthoni ellátás esetében 5 fővel alacsonyabb számú volt az igénybevétel, mint a tervezett. Ennek oka az
emelt szintű idősek otthonának alacsonyabb szintű kihasználtsága. 2009. évben megtörtént ezen ellátó egység
működési engedélyének módosítása 50 főről 42 főre, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható,
hogy az alacsonyabb szintű állami támogatás miatti magasabb térítési díjat, és a beköltözési hozzájárulást az idős
otthoni szolgáltatás igénylők - 4 órás gondozási szükséglethez kötött bekerülés – közül egyre kevesebben
kívánják igénybe venni.
A házigondozást igénylő – megállapodással rendelkező - ellátottak száma 2009. évben 114 fő volt, az átlagos
igénybevétel azonban 55 fő állami normatívára jogosította az intézményt, amely 35 fővel kevesebb, mint a
tervezett.
Az ellátotti létszám alacsonyabb számából adódóan az intézménynek állami normatíva lemondási kötelezettsége
keletkezett 2009. évben.
Ezen kötelezettségből a saját költségvetési keretéből 1.815,-eFt-ot tudott
átcsoportosítani az intézmény, felhasználásra került továbbá a beköltözési hozzájárulás működési célra
felhasználható része.
A normatíva lemondással járó kötelezettség fennmaradó részét az intézmény az önkormányzat segítségével tudta
csak megoldani.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
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2009. január 1-én az intézmény elfogadott költségvetési létszámkerete 136 fő volt. A D.A.R.Á.H Megyei
Közigazgatási Hivatala és Módszertani Intézmény szakmai ellenőrzését követően beépítésre került 1 fő terápiás
munkatárs a fogyatékosokat ellátó nappali intézményi egységbe, hogy az intézmény megfeleljen az 1/2000. (I.7)
SZCSM rendelet 2. számú melléklete szerinti létszám feltételeknek. Így a 2009. évi záró költségvetési létszáma
az intézménynek 137 főben realizálódott.
III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési
szervtől
Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól
Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi
társulástól
Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Eredeti
előirányzat
175.990
2.388

Módosított
Teljesítés
előirányzat
179.393
0

eFt-ban
181.788
0

7.500

0

0

18.043

0

0

237.070

276.942

276.942

2.331

2.999

2.999

Előző évi pénzmaradvány átvét.

2009. évben az intézmény saját működési bevételeinek teljesítése összességében meghaladta az eredeti és
módosított előirányzatot is.
Az intézmény alap és szakosított ellátási formáiban a teljesített bevétel azonban nem érte el a tervezettet. Ennek
oka egyrészt az idősotthoni ellátásban az üresen álló ágyak száma, mely a 4 órás gondozási szükséglettel
bekerülő ellátottak magas halálozási arányából adódik, másrészt megnövekedett azon ellátottak száma
intézményi szinten, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és az intézményi térítési díjnak csak töredékét
képesek személyi térítési díjként megfizetni.
A módosított előirányzatokba beépítésre kerültek év közben azok a bevételek mellyel az intézmény az eredeti
költségvetésében nem tudott számolni. Így a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak
megnövekedett számának támogatásából adódó többletbevétel. Ezen támogatás lehetővé tette, hogy az
intézménynek a személyi juttatások és járulékai jogcímeknél megtakarítása keletkezzen év közben. Beépítésre
került a 2008. évben megpályázott és 2009. évben elbírált és kifizetett támogatási összeg, mely a 2008. évi
jogszabályi változások miatt hosszan tartó üresen álló ágyakból származó normatíva kiesést kívánta
kompenzálni, összességében 855,-eFt-tal.
Beépítésre került továbbá 274,-eFt bevétel a nyári
gyermekétkeztetésben való részvétel –étel szállítás - támogatásaként.
Az intézménynek 2009. évben a központi főzőkonyha fejlesztése révén lehetősége nyílt a külső étkeztetés
számának növeléséhez. Így 2009. május hónaptól két városi vállalkozó által működtetett óvoda vette igénybe az
intézmény ezen szolgáltatását, mely plusz bevételt eredményezett az intézmény számára. Mindezek hatására
összességében a saját működési bevételek meghaladták a tervezett és módosított előirányzatokat, és
hozzájárultak az intézmény megnövekedett működési kiadásainak finanszírozásához.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok + EHO
Dologi kiadások ÁFA-val

Eredeti
előirányzat
210.537
67.079
150.706

Módosított
előirányzat
219.918
65.326
163.124

Teljesítés eFt-ban
219.353
65.326
163.124

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímek tekintetében 2009. évben módosított
előirányzatként került beépítésre - a bérpolitikai intézkedések következményeként - a kereset kiegészítés egész
éves összege. 2010. július 01-től a kereset kiegészítésre jogosultak köre, valamint a munkaadókat terhelő
járulékok mértéke megváltozott, melynek megfelelően módosításra kerültek a személyi juttatások és
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai. A járulék csökkenés, valamint a hosszantartó táppénzes
foglalkoztatottak álláshelyeit a Munkaügyi Központ által támogatott, valamint közcélú munkavállalók által
történő betöltése lehetővé tette, hogy a személyi juttatások és járulékok jogcímein az intézménynek
megtakarítása keletkezzen. Ezen megtakarítás adott fedezetet a dologi kiadások jogcímen keletkezett éves
többlet teljesítéséhez.
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A dologi kiadások teljesítése 8,2%-kal, 12.149,-eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot. Ebből 4.034,-eFt a
fejlesztési jogcímből került átcsoportosításra. Beépítésre került a nyári gyermekétkeztetés kapcsán felmerülő
dologi kiadás 274,-eFt összegben, az intézmény ellátottainak közérdekű felajánlása 598,-eFt összegben, valamint
a városi karácsony megrendezésével kapcsolatos kiadások 250,-eFt összegben.
A fennmaradó közel 6.500,-eFt összegű kiadás növekedést az intézmény a dologi kiadásainak teljesítésén belüli
átcsoportosítással nem tudta megoldani. A tervezetthez képest megnövekedett dologi kiadás teljesítésének az
oka, az év közben módosult ÁFA törvény 5%-os növekedéséből adódott, mely megnövekedett terhet az
intézmény a magas energia költségek mellett a dologi kiadásaiból nem tudott finanszírozni és kigazdálkodni.
Ezért a személyi juttatásokban keletkező megtakarítás került átcsoportosításra módosított előirányzatként a
dologi kiadások jogcímeire.
Az intézmény így a személyi juttatások és járulékok, valamint dologi kiadás jogcímein felmerülő valamennyi
kiadását saját költségvetéséből rendezni tudta, nem volt szükséges az eredeti előirányzathoz képest plusz
önkormányzati kiegészítés igénylése.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)

- ételszállító gépkocsi belső bélelése
- konyha gépészet teljes átalakítása, nyílászáró csere
- konyhai gépek, berendezések beszerzése
- beruházás ÁFA-ja
Fejlesztési kiadások összesen

Eredeti
előirányzat
1.667
8.333
2.500
2.500
15.000

Módosított
előirányzat
1.510
6.076
1.345
2.035
10.966

Teljesítés
1.510
6.076
1.279
2.100
10.965

2009. évben intézményünk 15.000,-eFt önkormányzati támogatást kapott az intézményi központi
főzőkonyhájának fejlesztési céljára. Az eredeti előirányzat módosításra került, mivel a fejlesztési
előirányzatokba kerültek megtervezésre a fejlesztéssel kapcsolatos karbantartási munkákkal kapcsolatos
kiadások, valamint a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos kiadások is.
A fejlesztés keretein belül kialakításra került a mai modern elvárásoknak megfelelő épületgépészet. Megtörtént
az egyes raktárak nyílászáróinak műanyag ajtókra történő cseréje. Kialakításra került egy sütő rész, mely új
sütővel és a meglévők korszerűsítésével könnyebbé, és gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat.
A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény központi főzőkonyhájában előállítható adagszám 500 adagról 1200
adagra nőtt. Mindez lehetővé tette, hogy a főzőkonyha, mint az intézmény kiegészítő tevékenységet ellátó
egysége, a szabad kapacitásának terhére intézményen kívüli szolgáltatás biztosítson, mely bevétel növekedést
eredményezett már 2009. évben is az intézmény számára.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2009. évi gazdálkodás viszonylag stabilnak mondható, melyhez nagyban hozzájárultak azok az
intézményi bevételek melyek év közben jelentkeztek az intézménynél.
Az intézményben 2009. évben is folyamatos volt a szakemberek képzése, az ellátottak minőségi életének
javítása, mind a szakosított, mind az alapellátásban. Folyamatosan törekszünk - lehetőségeinkhez képest - a
kiadásaink csökkentésére, feladatok összevonásávál, munkaerő átcsoportosítással, beszállítók pályáztatásával.
Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzését 2009. évben több hatóság vizsgálta.
¾ Fogyatékos klub normatívájának felhasználása
belső ellenőrzés
¾ Tanyagondnoki szolgálat ellenőrzése
F.V.M
¾ Átfogó szakmai ellenőrzés, intézményi térítési díjak
D.A.R.Á.H Megyei
Közigazgatási Hivatala és
Módszertani Intézmény
¾ Célellenőrzés az intézményben élők jogainak érvényesülése Foglalkoztatási és
jogszabályi előírások betartása
Szociális Hivatal
¾ 2008. évben leigényelt állami normatívára való jogosultság MÁK Dél Alföldi Regionális Igazgatóság
Az ellenőrzések a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételek meglétét, valamint a térítési
díjakról szóló 29/1993.(II.7.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartását és intézményen belüli alkalmazását
vizsgálták.
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Az ellenőrzések folytán kisebb adminisztratív hiányosságok kerültek feltárásra, melyeknek nagy részét az
intézmény saját hatáskörében korrigálni tudta, illetve a fenntartó hatáskörébe tartozó intézkedéseket az
Intézményi Társulás elé terjesztette.
2009. évben pályázati támogatás keretében megvalósulhatott az 5. számú Idősek klubjának (Gyomaendrőd,
Blaha u 2-6. sz) épület fejlesztése 9.900,-eFt összegben, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
kiírt, 2008. évben benyújtásra kerülő és 2009. évben kedvezően elbírált pályázat tett lehetővé.
A 2008. évben az önkormányzat által benyújtásra kerülő Fogyatékosokat segítő nappali szolgáltatás tárgyi
eszközeinek minőségi fejlesztésére - Gyomaendrőd, Magtárlaposi úti épület fogyatékos nappali ellátás
kialakításához 47.445,-eFt összegben - pályázat kedvező elbírálása megtörtént 2009. évben. 2009. december 31ig megtörtént az épület felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, várhatóan 2010. tavaszára a működési engedély
kiadása is megtörténik és új helyére költözhet a fogyatékosok nappali ellátást biztosító Esély Klub.
Gyomaendrőd, 2010. március 9.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető
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6. 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

2009. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
1.

A feladatellátás általános értékelése

2009-től a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató helyettese Dr. Bakócz József radiológus főorvos.
2009. április elsejétől az Országos Egészségbiztosító az ún. „bázis-lebegő” vegyes finanszírozást vezetett be,
miután a Kormány módosította a 43/1999-es Kormányrendeletet. A járóbeteg szakellátásban a tavalyi
teljesítmény volumen korlát 70 %-a fix finanszírozású, felette a „kassza” lebegtetésre került. A bázis feletti
teljesítmény finanszírozása ( forint/pont értéke ) az országban működő egészségügyi szolgáltatók havi összes
teljesítményétől függően, havonta változott.
2009. októberéig működött az EMAFT ( előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény ) alapú
finanszírozás.
2009. májusában kapacitás átcsoportosítási kérelmet - a rendelkezésre álló kapacitások változatlansága mellett
történhet mindez szigorú törvényi ( 2006. évi CXXXII. törvény
7§./ 3 /, illetve 337/2008 Korm.rendelet 8 § / 5 / ) feltételek között - adtunk be, melyet a Tisztelt Képviselő
Testület is támogatott, és a fenntartó részéről Polgármester Úr aláírta az egyetértési nyilatkozatot. Kérelmünk
pozitív elbírálásban részesült.
2009. június elsejétől a járóbeteg rendelés gyógytorna szaktevékenységét - az eddigi közreműködői szerződéssel
dolgozó vállalkozó alkalmazottja helyett - intézetünk közalkalmazottja látja el. A szakmai minőségi javulás
mellett, ez gazdaságilag is kedvezőbb.
Az egészségügy komplex rendszer, ahol az orvosi-, műszaki-, gazdasági szempontok egyidejű érvényesítése
szinte megoldhatatlan. Komoly erőfeszítéseket teszünk, mivel a gazdasági hatások erősen befolyásolnak,
finanszírozási anomáliák állnak fenn és a célok gyakran változók. A nehéz körülmények miatt intézetünk még
inkább előtérbe helyezte az egységes, betegorientált szemléletet és a hivatásszerűséget.
Az emberi oldal ( humánum, empátia, etika ) egyre fontosabb.
A teljesítmény volumen korlát figyelembe vételével, de annak teljes kihasználásával dolgozunk, éltünk a
szezonális index módosításának lehetőségével.
A finanszírozási rend változása indokolta a közreműködői szerződések módosítását.
Orvos szakmailag az ellátás teljeskörű, ilyen kis intézményben ennyi orvos szakmával kevés helyen
büszkélkedhetnek; szakorvosaink igen jól képzettek.
•

Járóbeteg szakellátás teljesítmény mutatói

Megnevezés
Esetszám
Beavatkozás
OEP. által elfogadott pont
OEP. által finansz.teljesítmény

Mennyiségi
egység
db.
db.
pont
Ft.

2008.
67263
261902
72681563
106848443
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2009.
68566
344936
86999371
105521661

Eltérés
1303
83034
14317808
-1326782

Eltérés %-ban
102
132
120
99

Az intézetben történt beavatkozások számának alakulása

350000
300000
250000
db.

200000
150000
100000
50000
0
2008.

2009.

Az adatokból jól látható, hogy az előző évhez képest minden teljesítmény mutatónk pozitív irányba mozdult
el, ezzel szemben a finanszírozásunk - a már említett okok miatt - csökkent.
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
5649
3276
4841
4928
5420
1620
1504
1650
3619
5703
2177
2351
3463
1736
7191
6357
7081

Az OEP által finanszírozott heti óraszám
40
25
42
25
30
10
5
6
15
20
5
30
20
8
30
30
20

Védőnői szolgálat

Az öt területi védőnői körzetből 2008. évben kettő üresedett meg, ebből az egyik betöltésre került 2008. július
01-től, egy startkártyával foglalkoztatott pályakezdő védőnő személyében.
2009.07.26. napjával az üres álláshelyre egy teljes munkaidős védőnőt alkalmazunk a TÁMOP-6.2.4/A/08/1
kódszámú Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára elnevezésű projekt keretében.
Az iskolavédőnői teendő két körzetre van elosztva, amiből az egyik betöltetlen 2008. február 01-től. A
feladatokat két védőnő látja el helyettesítéssel.
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A területi védőnők közül egy jelezte, hogy két éven belül megszerzi az előrehozott öregségi nyugdíjra a
jogosultságot, és élni kíván a nyugdíjba vonulás lehetőségével.
A jelenleg hét körzetre jutó, hat 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.
Megkerestük azokat a főiskolákat, ahol folyik védőnőképzés, és a városunkról készült figyelemfelkeltő anyaggal
együtt kampányolunk az üres, vagy a jövőben megüresedő védőnői állásokért.
2.

Bevételek alakulása

adatok: eFt.
Bevételi forrás
Működési célú támogatás fej.kez.előir-ból hazai
programokra
Működési célú támogatás tb. alapoktól
Működési célú pe. átvét szervezettől
Intézményi saját bevétel

Eredeti
előirányzat
0

Módosított
előirányzat
0

Teljesítés
3951

Teljesítés
%-ban
-

133.989
0
4288

130.239
107
5063

130.239
107
5063

100
100
100

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra:
A Városi Egészségügyi Intézmény az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program – TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe movent. „
Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű felhasználása
mellett szeretnénk külső segítséget címmel pályázatot nyújtott be, melyet a Strukturális Alapok Programiroda
11.289.873 Ft. összegű támogatásban részesít.
A pályázat keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatás jár:
• Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés
• Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés
A támogatott tevékenység ütemezése:
2009. évben összesen: 2.430.619 Ft
2010. évben összesen: 5.636.708 Ft.
2011. évben összesen: 3.222.546 Ft.
Összesen:
11.289.873 Ft.
Működési célú támogatás értékű bevétel társadalombiztosítási alapoktól:
2009. szeptember elsejétől a 29/2009. EüM rendelet 1§ ( 5 ) 2 perces ellátási időt határoz meg a teljesítmény
elszámolásánál az eddigi „5 perces szabály” mellett - ez korlátozza az intézményben elvégezhető
beavatkozások számát és ezzel a bevételt is csökkenti.
Mindehhez a 2009. év utolsó időszakában csak az előző időszakhoz viszonyított teljesítmény átlagának 70 %-át
kaptuk a finanszírozótól, aminek köszönhetően az eredeti előirányzathoz képest közel négy millió forinttal
csökkent a bevételünk.
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől:
Az ING Gyermekegészségügyért Alapítvány jóvoltából a védőnői szakfeladatra a következő tételeket
szerezhetjük be, melyek vásárlásához az alapítvány 50 %-ban hozzájárult ( 106.751 Ft. )
- Kim- kaukázusi Down szindrómás csecsemőápolási modell
- mellvizsgáló modell
- alap sebimitációs készlet 12 db-os
- digitális csecsemőmérleg
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Babydopp szívhanghallgató készülék

Intézményi saját bevétel:
A tervezetthez viszonyítva kedvezően alakult a bankszámlán elhelyezett betét után járó
továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke.

kamatbevételünk, és a

3. Kiadások alakulása
( adatok eFt.-ban )
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Személyi juttatások

61.375

65.719

65.719

100

Munkaadót terhelő járulékok

19.280

20.514

19.333

94

Dologi kiadások

62.941

68.309

58.142

85

A dologi kiadásoknál előirányzat maradványunk keletkezett ( 85 %-os teljesítés ).
Részleteiben:
• a készletbeszerzések közül a szakmai anyagok és egyéb anyagok esetében volt nagyobb mértékű
előirányzat maradványunk. A beszerzések során mindig a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására
törekszünk
• a szolgáltatásoknál több költséghelyen is maradványunk keletkezett. A gázenergia-szolgáltatási díjak
esetében 500 eFt-os megtakarítás jelentkezett. Az év végi szolgáltató váltás miatt nem kaptuk meg az
elszámoló számlát, így a téli fűtésből adódó költségek a 2010. év elején merülnek majd fel
•
a vásárolt közszolgáltatás 90 %-on teljesült. A csökkentett mértékű OEP finanszírozás miatt, a
vállalkozó orvosainknak is arányaiban kevesebben tudtunk fizetni
• a gépek, berendezések karbantartására közel 1,5 millió Ft-ot költöttünk 2009-ben. Ez az összeg
szerencsére nem egyenesen arányos a gépparkunk elamortizálódásával
•

kisértékű tárgyi eszközöket közel 1 millió forint értékben vásároltunk a szakrendelések részére

4.

Felújítási és fejlesztési kiadások

( adatok eFt. )
Megnevezés
Szellemi termék vásárlás
Ingatlanok felújítása
Gépek, berendezések vásárlása, létesítése
Ingatlanok vásárlása, létesítése
Ügyviteli és szám.techn. eszk. vásárlása
Beruházás ÁFA
Felújítási és felhalm. kiadás összesen

Eredeti
előirányzat
0
0
4000
0
0
1.000
5.000

Módosított
előirányzat
200
267
9.900
733
100
2.800
14.000

Teljesítés

Teljesítés %-ban

183
267
7.693
0
94
2.037
10.274

92
100
78
94
73
73

•
•
•
•

számítógépet, és a hozzá tartozó jogtiszta szoftvert vásároltunk a gyógytorna szakrendelésre
felújításra kerültek az intézményben lévő kerékpártárolók
gördíthető védőállást szereztünk be a röntgen szakrendelésre
megvásárlásra került a fenntartó által is támogatott ultrahang készülék

5.

Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya 2009. év elején 15 eFt. volt, ez év végére 5
eFt.-ra csökkent.
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Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézmény egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit bírósági
ügyéből keletkezett.
A mérlegből való törléshez a Képviselő Testület 2008. évben nem járult hozzá.
6.

Szállítók állománya

Nincs sem rövid, sem pedig hosszú lejáratú kötelezettségünk.
7.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

A költségvetési engedélyezett létszámunk: 28 fő
Az átlagos statisztikai állományi létszámunk 2009. évben 27 fő.
Munkajogi létszámunk: 29 fő
Betöltetlen álláshelyünk: 1 fő
8.

Pénzmaradvány

Költségvetési pénzmaradványunk: 18.801 eFt.
Ebből Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa: 14.827 eFt.
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk ( TÁMOP pályázati előleg ) 3.974 eFt.
Felújítási kiadásokra 1.000 eFt-ot, felhalmozási kiadásokra 10.000 eFt-ot tartalékolunk, működési kiadásokra
pedig ( a személyi és tárgyi feltételek változási miatti többletkiadások fedezetére ) 3.827 eFt-ot.
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.
A nőgyógyászati szakrendelésre új CTG ( magzati szívhang vizsgáló ) vásárlását tervezzük.
Az egészségügyben folyamatosan megjelenő finanszírozási változások, bizonytalanságok miatt szükség van a
tartalékok képzésére.
10.

Önkormányzati támogatás alakulása

( adatok e Ft )
Megnevezés
Működési költségvetési támogatás
Felhalmozási költségvetési támogatás
Költségvetési támogatás összesen

Eredeti ei.
5.094
5.000
10.094

Módosított ei.
7.385
5.000.
12.385

Teljesítés
7.385
5.000
12.385

Eltérés eFt.
100
100
100

2009.12.31. nettó záró
168
55.686
20.016

Eltérés
168
- 1.143
4.661

A fenntartó támogatási kiutalása 100 %-ban megvalósult.
11.

A vagyon alakulása

Az intézmény 2009. évi vagyonváltozása
( adatok e Ft )
Megnevezés
Szellemi termékek
Ingatlanok
Eszközök

2008.12.31. nettó érték
0
56.829
15.355

2009. évben a vagyonváltozás egyenlege a szellemi termékeknél és az eszközök ( gépek, berendezések )
esetében pozitív mérleget mutat a beruházásoknak köszönhetően, az ingatlanok esetében 2009. évben fejlesztés
nem történt.
Gyomaendrőd, 2009. március 11.
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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