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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §.-ának
(1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 7 önálló és 3 részben önállóan gazdálkodó intézmény működésével tervezte megoldani. Változás a feladat ellátás területén, hogy az önkormányzat szakfeladatán működő
Liget Fürdő 2003. augusztus 1.-től, a feladata megtartása mellett 100%-os, önkormányzati tulajdonú Kft. formájában működik.
2000. július 1.-től az okmányiroda 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
A 220/1997. (XII.5) Korm. rendelet szerint az I. fokú építési hatósági jogkört önkormányzatunk Gyomaendrőd város, és
Hunya község vonatkozásában gyakorolja.
A gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági feladatokat.
A családsegítő az 1997. évi XXXI. tv. alapján gyermekjóléti szolgálatot lát el Gyomaendrőd város területén, Hunya,
Csárdaszállás és Örménykút települések vonatkozásában megállapodás alapján látja el a feladatot. Pedagógiai szakszolgálat működési területe Gyomaendrőd. A pedagógiai szakszolgálaton belül gyógypedagógus és pszichológus szakemberek
látják el a nevelési tanácsadás és logopédus szolgáltatás feladatait.
Önkormányzatunk két társulásnak tagja.
Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak
Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak
I. A feladatellátás általános értékelése
A Képviselő-testület a 2003.február 28.-i ülésén elfogadott költségvetésében a bevételek főösszegét 4.690.444 E Ft - ban
ezen belül a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 59.403 E Ft. forráshiányt rövid lejáratú hitel felvétellel
tervezett lefedezni. A kiadások főösszege 4.690.444 E Ft volt.
Az Önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy a megszorító intézkedések ellenére az önkormányzati törvényből, a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a
fejlesztési célok megvalósuljanak, a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése mellett. A működőképesség megőrzése mellett az önkormányzatnál továbbra is kiemelt feladatként jelent meg a lakossági kommunális és szociális ellátás
javítására irányuló törekvés. 2003. évben az időjárás (havazás), nehézséget okozott a város gazdálkodásában. A Vis maior
pályázat állami pénzből fedeztük a felmerülő többlet kiadásokat. Összességében vizsgálva a város egész évben fenntartotta
működőképességét, komoly erőfeszítésekkel és esetenként az intézkedésekhez társuló feszültséggel teljesítette a lakosság
ellátásából adódó feladataikat, rövidlejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció elsősorban az eredményes adópolitikának, és a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. A fejlesztések finanszírozásához (a likviditás biztosításához) rövid lejáratú hitelt vett igénybe az önkormányzat, mivel az egyéb pályázati pénzeket a kivitelezői
számlák kiegyenlítésénél meg kellett előlegezni. A likvid hitel 2003. december 31.ig visszapótlásra került.

Az állami normatív támogatás elszámolást továbbra is az 1992. évi XXXVIII. (Áht.) törvény 64.§-a (5) bekezdése alapján
kell elvégezni. Az önkormányzatok év közben kötelesek lemondani, illetve július 30.-ig pótigényt nyújthatnak be jogcímenként a normatív állami támogatásokról. A jogszabályi változás miatt negyedévente felülvizsgálatra került, a tényleges
létszám adatok alapján a normatív állami támogatás és a változás jelentése a MÁK felé megtörtént. Az év végi normatív
támogatás elszámolása előtt minden oktatási intézménynél ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó igénylési bizonylatok. Az elkészült jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív támogatás elszámolás.
Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek a többlet feladat (pl. szúnyoggyérítés) kiadásának
bevételei, illetve a többlet-bevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett működési kiadással biztosított volt a
feladat ellátás minden intézménynél. A tervezett fejlesztési kiadások egy része azért nem teljesült, mert nem volt hozzá
pályázati lehetőség.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2003. évben 43 pályázatot nyújtott be. Az igényelt támogatás 698.616 E Ft , az elnyert pályázati összeg 359.432 E Ft. Az intézmények 50 db. pályázatot nyújtottak be az igényelt összeg 90.665 E Ft ,az
elnyert összeg 22.431 E Ft. Az elnyert pályázatok tartalmazzák a következő évre tervezett kiadások forrásai egy részét.
Az önkormányzat fizetőképességének jellemzői:
- a városi kincstár működésével a gazdálkodás fegyelmezett volt,
- az intézmények finanszírozása biztosított volt a működési hitel felvétel nélkül.
- A beruházások finanszírozása a 150.000 E Ft. likvid hitel felhasználásával volt biztosított, melyet év végéig vissza is
fizetettünk. 2003. december 31-én. az önkormányzat 60.000 E Ft. kamatozó betét állománnyal rendelkezett.
I. Bevételi források és azok teljesítése
A város 2003. évi bevételi terve 4.690.444 E Ft, módosított bevételi előirányzata 4.899.401E Ft, teljesítése 4.459.802 E
Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,03 %-os.
adatok E Ft-ban.
Megnevezés
Eredeti Ei.
Módosított Ei. Teljesítés
megosztás%
telj /mód ei
összes bevét
%-a
Saját bevételek
3216747
3256552
2893795
64,89%
88,86%
ezen belül:
Int. működési bev.
244551
300554
555964
19,21
184,98%
Kamat bevétel
3010
9280
8064
0,28
86,92%
Gépjárműadó
28000
28000
29569
1,02
105,60%
Helyi adók,pótl. birság
137000
155335
166958
5,77
107,48%
Személyi jöv.adó
427183
713082
713082
24,64
100,00%
Egyéb áteng.adók
5000
8100
8998
0,31
111,09%
Önkorm. megill. bírság
3300
3300
3937
0,14
119,30%
Működési célú pe.átv. TB-től
137650
138550
149853
5,18
108,16%
Működési célú pe.elk.áll.al.
152749
41077
28948
1,00
70,47%
Egyéb műk.célú pe átv.
57332
91267
85185
2,94
93,34%
Felhalm célú pe átv. elk.áll.al.
509074
442571
233907
8,08
52,85%
Felhalmozási bevételek
1510890
1254428
838955
29,00
66,88%
Koncessziós díj bev.
1008
1008
375
0,01
38,49%
Kölcsönök visszatérülése
70000
70000
2,42
100,%
Önkormányzat költvet tám.
894501
740818
740818
16,60%
100%
Egyéb költségvetési támogatás
374874
660424
606344
13,60%
91,81%
Előző évi pénzmaradvány
133469
162092
137681
3,09%
84,94%
Finanszírozási bevételek
70853
79515
81164
1,82 %
102,07%
Bevételek összesen
4690444
4899401
4459802
100 %
91,03%
A 2003. évi költségvetés teljesített bevételek 96,91 %-a tárgyévi, míg 3,09 %-a előző évről származó (az előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó) bevétel volt.
A bevételek részletesebb áttekintése
A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 439. 599 E Ft-tal kevesebb, 91,03%.
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A bevétel teljesítés részletes elemzése az alábbiak szerinti:
Saját bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz 88,86 %, az összes bevétel 64,89 %-a
A saját bevételek részletesebb áttekintése teljesítés szempontjából.
• Intézményi működési bevétel 184,98 %. Növekedés van a módosított előirányzathoz viszonyítva a működési bevételeknél, a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés miatt, mely 246.684 E Ft. Amennyiben az ÁFA bevételeket
kiemeljük a teljesítések közül, Az egyéb működési bevételek 102,9%-ban teljesültek.
• A helyi adóbevételeknél a többlet bevétel 11.623 E Ft ebből az iparűzési adó bevételeknél 8267 E Ft, az építményadónál 741 E Ft, az idegenforgalmi adónál 1.219 E Ft , a magánszemély4ek kommunális adó bevételek 259 E Ft többletet hoztak. A pótlék, bírság bevételek a módosított előirányzathoz 1.223 E Ft növekedést mutat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2003. adóévben és az azt megelőző adóévben összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:
adatok E Ft-ban.
Hátralék
Bevétel összege
Bevétel
Záró hátra- Záró hátraAdótípus
Bevétel
változása
lék 2003.
2003-ban
változása
lék 2002.
összege 2002december
december
ben
31-én
31-én
Helyi adók
147829
162535
14706
25633
34991
9358
Gépjármű adó saját
költségvetést érintő
16202
29569
13367
9192
12201
3009
része
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
11392
8998
-2394
154
734
580
adója
Pótlék és bírság
6213
4423
-1790
24811
25811
1000
Egyéb adók, adók módjára behajtandó köztartások
2429
1512
-917
8358
7762
-596
/saját költségvetést és
más szerv költségvetését
érintő bevételek együtt/
22972
13351
Összesen
184065
207037
68148
81499
Az adóosztály látja el a mezőőri járulék előírását és beszedését is, mely bevétel a 2 év tükrében az alábbiak szerint alakult:

Mezőőri járulék

Bevétel 2002-ben
E Ft.
4005

Bevételt 2003-ben
E Ft.
1342

Bevétel változás
E Ft
-2663

2003-ban sajnos nagyon kevés bevétel származott mezőőri járulékból. Ennek fő oka, hogy a vadásztársaságok 1 kivételével többszöri felszólítás ellenére sem teljesítették fizetési kötelezettségüket. Fizetésképtelenségre hivatkoztak, és a fizetés
teljesítését a vadászati szezon végére ígérték.
Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:

1,/ Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése
Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén
belül tartozás elengedését kérjék az adóhatóságtól. 2003. évben 81 db. ezirányú kérelem került benyújtásra, melyek
jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.

Adónem
Telekadó

2003
Részletfizetés (Ft)
fizetés halasztás (Ft)
18240
0
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Törlés (Ft)
4500

Építményadó
35327
0
0
Magánszemélyek
200450
0
81650
kommunális adója
Iparűzési adó
642160
4238439
2462400
Gépjármű adó
88603
193949
0
Pótlék
274208
163196
4841848
Bírság
26510
109961
1424637
Összesen
1285498
4705545
8815035
Tőketartozás törlése telekadó, magánszemélyek kommunális adója-, iparűzési adó, pótlék és bírság vonatkozásában
történt. A telekadó és a magánszemélyek kommunális adója törlését magánszemély kérelmére szociális körülménye
indokolta, míg az iparűzési adó elengedésére vállalkozó kérelmére, gazdasági helyzetének negatív alakulása miatt került
sor. Ez utóbbi kizárólag a közoktatási, közművelődési feladatot ellátó vállalkozókat érinti. Pótlék és/vagy bírság törlésére
abban az esetben került sor, ha az adózó vállalta a tőketartozás megfizetését akár egyösszegben akár meghatározott
részletekben, és ezt teljesítette is.
A részletfizetés és a fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyek esetében szociális és anyagi körülményeiket, jogi
személyek, egyéni vállalkozók, más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg. A részletfizetéssel, fizetési
halasztással érintett tartozások – megfelelő teljesítés esetén – a 2004-es adóévben megtérülnek.
2./ Adóhatósági ellenőrzés:
2003 évet érintően az alábbi területeken végeztünk átfogó ellenőrzést.
Iparűzési adó:
Az ellenőrzést szakértő bevonásával végeztük, Józsa Béla okleves könyvvizsgáló személyében. Az ellenőrzés 2002.
november 1-től 2003. március 15-ig tartott, melynek során a kijelölt adózók adókötelezettségének helyes levezetését
visszamenőleg 5 évre vizsgáltuk. A kijelölt adózók közül 18 vállalkozónál állapítottunk meg adóhiányt 2 290 563 Ft
összegben, amihez 1 145 281 Ft adóbírság társult. .
Kommunális adó:
Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény megállapításával. Minden bekötésről
értesül az adóhatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a szennyvízgerincre rácsatlakozó személy adózik-e az ingatlana
után. Az adózatlan adótárgyakat feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd az ügyfél részére az
elkövetkezendő 5 évre – a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a kommunális adó mentességet megállapítjuk.
Idegenforgalmi adó:
Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük, minden nyáron járjuk az üdülőövezetet. Az ellenőrzés évről-évre hatással
volt az adókötelezettség teljesítésére, de 2003-ban megváltoztatott ellenőrzési módszerrel az eddigiekhez képest kimagasló
volt az eredmény, a bevallott vendégéjszakák száma az elmúlt 2 év vonatkozásában 9348-ról 11404-re változott. A
jövőben tovább kívánjuk erősíteni az ellenőrzést, az idegenforgalmi adónál leírtaknak megfelelően.
Gépjárműadó:
2003. év elején készítettünk egy összehasonlítást a BM adatbázis és az adó adatbázis között, és kiszűrtük az adózatlan
adótárgyak jelentős részét. Egyszerűsített ellenőrzési eljárást folytattunk le az adóalanyokkal szemben, melynek
eredményeképpen az adótárgyak száma is és az adóalanyok száma is jelentősen növekedett. Sajnos az ellenőrzési
munkával a hátralékunk is jelentősen nőtt, tekintettel arra, hogy az 5 évre visszamenőleg feltárt és előírt tartozásokat az
ügyfelek jórészt nem fizették be, így behajtás útján kell érvényesítenünk.
3./ Behajtási cselekmények:
2003. január 1-től átfogó változás következtek be a végrehajtás szabályaiban. Az adóhatóság dolgozója végrehajtóként jár
el, és a bírósági végrehajtóval azonos jogok illetik meg. Ez könnyített a munkánkon abból a szempontból, hogy most már
könnyebben beszerezhetjük a munkáltatóra vonatkozó adatokat, azonnali beszedési megbízást adhatunk ki bármilyen bankszámla ellen. Az ingatlan végrehajtás szabályai azonban szigorodtak, csak 500.000.-Ft-ot meghaladó tartozás esetén alkalmazható. A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, és a jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A jelzálog bejegyzés eredményeként számos esetben bekapcsolódunk más hatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásba. Évente körülbelül 3000 db. fizetési felszólítást küldünk ki. Erre a felszólításra az adózók egy része felkeresi az adóosztályt, és a tartozást vagy rendezi, vagy fizetési könnyítési-, méltányossági
kérelmet terjeszt elő.
A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével, így 2003-ban
178 incassót adtunk ki, 25 337 035.-Ft összegben.

A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltást adunk ki, melynek összegszerűségét a következő táblázat mutatja.
4

Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Bírság
Pótlék
Kimutatott köztartozás
Összes letiltott tartozás

2003 (Ft)
13084
58140
597248
375745
138901
555254
657302
2395674

•

Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami alapoktól a tervezett közhasznú támogatás bevételt tartalmazza, a közcélú munka támogatás igénybevétele miatt kevesebb közhasznú foglalkoztatására került sor. Az eredeti előirányzatok között szerepelt a segélyezésre átvett pénz,( tervezéskor még nem lehet a normatív támogatások között hozni) majd a rendelet módosítás során a kötött felhasználású támogatások közé átvezetésre került. A teljesítés is a kötött
felhasználású támogatások között került elszámolásra.

•

Az egyéb működési célú pénzeszköz átvételek között van a 100 fős közmunka program támogatás bevétele, a mezőőrök támogatása (agrártámogatás), ezek a bevételek az eredeti előirányzatok között is szerepelnek, az utóbbiak többletbevételek, amelyek az évközi változást követik, az érettségi vizsga költség támogatása, a különféle pályázaton nyert
támogatások, bevonulási segély, mozgáskorlátozottak támogatása, választásra átvett pénz.

•

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól, a teljesítés az eredeti tervezetthez 45, 95%, a
módosítotthoz viszonyítva 52, 85%. A teljesítés csökkenésének az indoka. A tervezett Kis Bálint Általános Iskola beruházás pályázat nem nyert. A Városi Gondozási Központ tervezett 16-20 lakás építése 2004. évi beruházások nyertes
pályázatai közé került átcsoportosításra. A nagy beruházások támogatás bevételei nem teljesültek, áthúzódtak 2004.
évre (szennyvíz beruházás KAC, VICE, Kommunális hulladéklerakó TEKI támogatása)

•

A szennyvíz beruházás IV. ütemének befejezése áthúzódik a következő évre. A Liget Fürdő beruházás, a Kommunális
Hulladék lerakó sem fejeződött be, a tervezett Kner tér beruházáshoz kapcsolódó felhalmozási bevételek szintén áthúzódnak 2004. évre.

•

A felhalmozási bevételek teljesítés csökkenés a befejezetlen beruházásokhoz kapcsolódnak, illetve sikertelen pályázat
miatt a beruházás elmaradt. (Selyem út építése.)
Oktatási ágazat felhalmozási bevétele vállalkozástól származó szakképzési hozzájárulás bevétel.

•
•
•

Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 606.344 E Ft. 96,14 %-os teljesítésű. A teljesítés csökkenés, a
szennyvíz beruházás IV. ütem céltámogatása 51. 999 E Ft összeg lehívása nem történt meg a beruházás átütemezése
miatt.
A központosított támogatások összege 79. 660 E Ft, változás az előirányzat és a teljesítéseknél az alábbiak:
Lakossági 15% Közmű tám
.5.420 E Ft
Település szilárd hull udvar beruh. 54.453 E Ft
Földgáz áremelés
2.666 E Ft
Kisebbségi önk. tám.
1.360 E Ft
Köztisztviselők bérfejl.
8.038 E Ft
Létszám leépítés pály.
7.240 E Ft
Könyvvizsgálat pály.
147 E Ft
Könyvtárak érdekeltség növ. tám
336 E Ft.
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•
•
•
•
•

Normatív állami támogatásnál az évközi változás tartalmazza egyrészt, az állami hozzájárulásoknál az évközi lemondás, és többlettámogatási igényt, a kötött felhasználásúnál csak növekedés mutatkozik, a szociális segélyek támogatása 109.464 E Ft, a közcélú támogatás 6.985 E Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.
CÉDA támogatásból 6.748 E Ft a hó eltakarításhoz, 1.000 E Ft összeg pedig a Vásártéri óvoda és bölcsőde épület
helyreállításához kapcsolódik.
A kölcsönök visszatérülése bevétel tartalmazza a 100%-os önkormányzati tulajdonú Gyomaszolg Ipari Park KFT
részére nyújtott tulajdonosi hitel bevételét 70.000 E Ft, valamint 204 E Ft a munkáltatói hitel esedékes törlesztését,
melynek előirányzata a finanszírozási bevételeknél van.
Előző évi pénzmaradvány felhasználás 137. 681 E Ft összegben teljesült, mely feladattal terhelt bevételként jelentkezett a 2003. évben.
A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata tartalmazza a költségvetési hiány 59. 403 E Ft rövid lejáratú hitel
bevételét, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönök visszafizetését. Az 59.403 E Ft hitel felvételre nem került sor.
Értékesítette az önkormányzat a gázközmű vagyon értékpapírjait 67.345 E Ft összegben, a teljesítések között ezen öszszeg is szerepel.

Kiadások alakulása:
Önkormányzat összesen működési kiadások:
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak pénzbeli j.
Összesen

Adatok E Ft-ban
Teljesítés

2003.év
Eredeti
805686
282183
444687
248175
0
1780731

Módosított
841670
291112
570750
289090
444
1993066

825754
284010
522567
247443
445
1880219

A személyi juttatások területén a módosított előirányzatként tervezett köztisztviselők bérfejlesztése teljesült. A költségvetési rendeletben meghatározott létszám leépítés megvalósult az oktatási ágazatban, és a közművelődés területén. Növekedés
még a személyi juttatásoknál a módosított előirányzatban és a teljesítésben a közmunka program és a közcélú foglalkozás
személyi juttatás kifizetései. A járulékok növekedése kapcsolódik a személyi juttatás növekedéséhez.
A személyi juttatások teljesítése alacsonyabb a módosított előirányzatnál, melynek oka, hogy a közcélú foglalkoztatás
miatt az eredeti előirányzatként tervezett (18.000 E Ft) közhasznú munkavégzők foglalkoztatása kevesebb létszámmal lett
ellátva. Személyi juttatás kifizetés 9.902 E Ft.
Dologi kiadások teljesítése elmarad a módosított előirányzattól. (részletes magyarázat az intézményeknél)
A pénzeszköz átadásoknál a lakásfenntartási támogatásra tervezett (bekötési támogatás) 38.000 E Ft 50%-os mértékig
teljesült. A rendszeres segélyezésre tervezett kiadásból 20.600 E Ft-tal kevesebb összeg került kifizetésre. Csökkent a
munkanélküliek jövedelempótló támogatása, és a tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye.

A Kiadásokból kiemelve:
Oktatás (zenei képzés nélkül) kiadás 663.429 E Ft, Bevétel összesen 74.268 E Ft
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi
Ellátottak pénzbeli ell.
Összesen:

Eredeti
389947
135525
120185
0
645657

Módosított
402696
137469
128073
418
668656

Az összes működési kiadás 35,28 %-a az oktatással kapcsolatos kiadás.
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Tény
400604
135728
126678
419
663429

Az oktatás működési kiadás teljesítése összesen 99, 22 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Feladat elmaradás nem
volt, feladat növekedés a Kis Bálint Általános Iskolánál jelentkezik, 2 napközis csoportnövekedéssel számolt az intézmény.
A Képviselő-testület több olyan döntést hozott, amely az oktatási intézményhálózat racionalizálására, a költségek csökkentésére irányult.
A Képviselő-testület minden tanév beindítása előtt felülvizsgálja az indítandó tanulócsoportok létszámát, a közoktatási törvényben meghatározottaknak megfelelően és a feladat ellátásához szükséges
pedagógus és kisegítő létszám alakulását.
A személyi juttatás növekedés a módosított előirányzatnál létszám leépítés többlet kiadásából ered, valamint a kötött felhasználású normatív támogatásból (pedagógus szakkönyv, pedagógus továbbképzés). A Kis Bálint Általános Iskolánál 4 fő
pedagógus, és 2 fő óvodapedagógus álláshely lett megszüntetve. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál 2 fő pedagógus
álláshely került megszüntetésre. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola PHARE pályázaton nyert 625 E Ft és 8.944 E Ft.
támogatást. A pályázat a hátrányos helyzetű roma tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő pedagógiai eljárások alkalmazását segíti elő. A működési kiadások között kell elszámolni a pályázati pénzt ( személyi juttatás, járulékok, és dologi
kiadás) A program 2003.évben nem fejeződött be 4.743 E Ft. kiadás áthúzódik a 2004. évre. A dologi kiadásoknál a növekedés forrása a tervezetten felüli többlet-bevétel. Működési bevétel összesen 71.145 E Ft a tervezett 64.376 E Ft-tal
szemben.
Tanuló létszám változásának elemzése az alapnormatívák alapján.
• A Kner Imre Gimnázium
a 9-13 évfolyamnál az átlaglétszám 14 fővel csökkent, mert 1 osztállyal kevesebb indult. Ezt a csökkenést a tervezésnél már figyelembe vette az intézmény. Az iskolai szakképzés átlaglétszáma 1 fővel
csökkent.
A kollégiumban elhelyezettek létszáma 2 fővel csökkent.
• Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulói átlaglétszám változása a tervezetthez képest az alábbi:
óvodai nevelés 2 fő növekedés
1-4 évf.okt.
5 fő növekedés
5-8 évf. okt.
–
sajátos nev. tan. 5 fő növekedés
• Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumnál
1-4 évf.okt. 0
5-8 évf.okt. 2 fő csökkenés
különleges gond. keretében nev. tan. 3 fő növekedés
kollégiumi ell. nem fogyatékos 5 fő csökkenés
fogyatékos gyerm. 2 fő növekedés
A Városi Gondozási Központ működési kiadása 221.552 E Ft. Bevétel: 76.844 E Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Személyi juttatás
108981
112747
113900
Járulékok
39578
39956
39956
Dologi kiadások
65175
69339
67670
Ellátottak pénzbeli jutt
0
26
26
Működési kiadás össz.
213734
222068
221552
Személyi juttatás eltérés abból adódik, hogy a polgári szolgálatos munkavállalók helyett közhasznú támogatással foglalkoztatott munkavállalókat alkalmazott az intézmény, valamint a szociális dolgozók továbbképzése miatt kifizetett 1 havi
juttatás a tervezettől magasabb összeg lett. A közhasznú támogatás elszámolása utólagos, a november hóban kifizetett
munkabár után elszámolt támogatás, a következő évben teljesül, ezért jelentkezik többlet kiadás az előirányzathoz viszonyítva. Az egyéb bevételeknél is több a teljesítés az előirányzathoz viszonyítva, 449E Ft, valamint a dologi kiadásoknál
megtakarítás jelentkezik.
Városi Egészségügyi Intézmény működési kiadása:150.579 E Ft Bevétel 152.602E Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Személyi juttatás
64487
65927
67755
Járulékok
21794
22424
22327
Dologi kiadások
62818
66018
60497
Kiadás összesen
149099
154369
150579
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Törölt: ¶

A Városi Egészségügyi Intézményünket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az egészségügy működésére 150.579 E Ft lett fordítva. Az intézmény működési kiadásainak 93,99%-át az OEP finanszírozza. Az OEP bevétel
149.853 E Ft-ban.
Az önkormányzat részben finanszírozza az egészségügyi intézmény gazdasági szervezetének működését 3.603 E Ft-os
összegben és a vegyes finanszírozású Központi Orvosi Ügyeletet 5446 E Ft-ban. Az ágazat működési kiadásai 20%-kal
növekedtek az előző évhez viszonyítva. A növekedés abból adódik, hogy a 2002. évi szeptember 1-től a közalkalmazotti
bérfejlesztés éves szinten 2003. évben mutatkozik.
Az egészségügyi alapellátásban területi kötelezettséggel 8 fő háziorvos, 3 fő házi-gyermekorvos és 4 fő fogorvos dolgozik
vállalkozóként.
Napi szakorvosi órák száma: 72 óra /előző évhez változása fül-orr gége, ideggyógyászat és a bőrgyógyászat óraszámai
növekedtek.
Ellátott esetek száma: 76.114 db. (előző évihez viszonyítva 3%-os a növekedés.)
Háziorvosi (ügyeleti) szolgálat száma: 1
Ellátott esetek száma: 5. 426 fő (előző évhez viszonyítva 2%-os a növekedés.)
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok
Működési kiadások
adatok E Ft-ban.
megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
személyi juttatás
192824
213713
199431
járulékok
68845
75699
71233
dologi kiadások
184949
280627
250077
Pénzeszköz átadás
248175
283401
242892
összesen
694793
853440
763633
A polgármesteri Hivatal szakfeladatai között a legnagyobb kiadás az igazgatás szakfeladaton van, 177.166 E Ft az összes
működési kiadások 23,20 %-a. Az igazgatás, a gyámhivatal az okmányiroda és az önkormányzatot ellátó szolgáltatás szakfeladaton a személyi juttatás növekedett a 2003. július 01-től a köztisztviselők második lépcsős bérfejlesztésével. A közmunka program szakfeladaton került elszámolásra a közcélú foglalkoztatás személyi juttatás évközi változása. A városgazdálkodási szakfeladaton a tervezett közhasznú foglalkoztatás csak részben teljesült, mert helyette a kötött felhasználású
támogatás keretén belül elszámolt közcélú munkaerőt alkalmazott az önkormányzat. A szúnyoggyérítési szakfeladat dologi
kiadása az eredeti előirányzathoz viszonyítva növekedett, melynek indoka az, hogy pályázati pénzből 16 település szúnyoggyérítési feladatát önkormányzatunk, mint gesztor látja el. A feladat pénzügyi kiadás egy része a faktoring pénzügyi
művelet miatt áthúzódik 2004. évre.
Feladat csökkenés a Polgármesteri Hivatalnál 2003. augusztus 01-től, a Liget Fürdő működési kiadási szakfeladat megszűnt, és az önkormányzat, mint tulajdonos létrehozta Liget Fürdő KFT-jét.
Egyéb feladatok
A városüzemeltetési feladatokat megrendelés alapján az Önkormányzat egyszemélyes KFT-je végzi. Költség-megtakarítás
szempontjából tovább folytatódott a közhasznú foglalkoztatás ezeken a területeken.
Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak alakulása:
Megnevezés
2002.év
Kisegítő .szolg. parkfenntartás
21811

Adatok E Ft-ban
2003.év
24378

Közutak üzemeltetése
13837
9974
Vízkár elhárítás
1846
2973
Köztisztasági tevékenység
19998
22334
Városgazdálkodási feladatok
29486
29198
Közvilágítás
18856
20183
Közmunka program, közcélú fogl.
49686
62286
A közutak üzemeltetésére 2003. évben kevesebb összeg került kifizetésre, mert az utak kezelői joga a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-nek került átadásra. A közvilágításnál az elszámolási rendszer változott bevezetésre került az előleg kifizetése.
Közművelődési feladatok működési kiadásai :
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Megnevezés
Városi Könyvtár
Közösségi Ház
Tájház
Közműv.váll. tám.
összesen

Személyi juttatás
6949
4931
1239
0
13119

Járulékok
2329
1689
414
0
4432

Dologi kiadás
3667
1467
540
0
5674

Pénzeszköz átadás
0
0
0
5684
5684

A Városi Könyvtár a feladatát a tervezettől 204 E Ft többlet kiadással látta el. A kiadás az energia szolgáltatás területén
jelentkezett többletként (villamos energia, gáz ). Bevétele 812 E Ft, ebből pályázaton nyert összeg 383 E Ft.
Gyomaendrőd Városban két könyvtár működik, a Városi közkönyvtár, és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szakfeladatán működő könyvtár.
Tevékenységük jellemzői: (statisztikai adatok alapján)
Megnevezés
Regiszt. használók száma Kölcsönzött dok.
Beszerzett kötetek száma
Városi Könyvtár
908
22066
685
Rózsahegyi K. Ált. I.K
964
54360
2034
Könyvtári könyv és dokumentum vásárlásra fordított összeg :
Városi Könyvtár
1.631 E Ft
Rózsahegyi K. Ált Iskola könyvtár 2.586 E Ft
Tájházban a látogatók száma 1970 fő, tárlatvezetések száma 79. Szakmai rendezvények száma 4 db. volt. 2003. évben 5
alkalommal rendezett kiállítást az intézményvezető. Működési bevétele 127 E Ft, továbbá beruházás Áfa visszatérülésből
369 E Ft bevétel teljesült.
A Közösségi Háznál 2003. évben 1 fő szakmai létszám leépítése valósult meg. Tevékenységi körének jellemzői elsősorban
a Civil szervezetek összejövetelei részére biztosít helységet. Rendezvényei gyermek színházak, bálok, és majális szervezése. Szolgáltatási körében terem és eszközök bérbeadása történik.
Művészeti csoportok bemutatkozása 2003 év folyamán 6 alkalommal volt. Ismeretterjesztési előadás szervezése 3 alkalom.
Egyéb tanfolyami szervezésen 40 fő vett részt. Klubokban, szakkörökön részt vevők száma egész évben 358 fő.
Két alkalommal rendezett kiállítást, a látogatók száma 382 fő volt. Szórakoztató rendezvénye 3 alkalommal történt 410 fő
résztvevővel. Színházi előadás szervezésére 2 alkalommal került sor. A bevétel teljesülése 1.167 E Ft.
A vállalkozási formában működő Katona József művelődési házban az alkotó művelődési közösségek művész csoportjából 57 mutatkozott be egész évben. Népi előadói – művészeti körbe tartozó csoportok összesen 45 csoport volt. Ismeretterjesztési előadás 1 alkalommal volt. Tanfolyamokon 141 fő vett részt. A művelődési házban működnek klubok, szakkörök, szerveztek kiállításokat, szórakoztató rendezvényeket. Szolgáltatási köre kiterjed a rendezvények szervezésére, tanácsadásra.
Egyéb kulturális és szórakoztató tevékenység támogatására az önkormányzat 6.870 Ft-ot juttatott átadott pénzeszköz
címen.
A Városi Zene És Művészeti Iskola működési kiadásainak módosított előirányzata 37.128 E FT, teljesítése 36.428 E Ft.
A tervezett feladatot ellátta, a tanuló létszám nem csökkent a tervezetthez viszonyítva.
Szociális juttatások alakulása.
Rendszeres segélyezésre 120.825 E Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, eseti segélyezésre 40.755 E Ft-ot fordított.
Megnevezés
Rendszeres segélyek
Munkanélküliek JPT-a
Rendszeres szoc.segély
Időskorúak járadéka
Rendszeres gyerm.véd.tám
Ápolási díj
Lakásfenntart.tám.
Gyermektartásdíj megel.
Rendszeres segélyek összesen

Létszám (fő)

Összeg ( E Ft)

4
181
21
1245
59
10
6
1526

736
28696
4595
72932
13212
215
439
120825

964
1397
218

18606
12891
2753

Eseti pénzbeni ellátások
Lakásfenntartási tám.
Átmeneti segély
Rendkívüli gyerm.v.tám.
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Temetési segély
Köztemetés
Bevonulási segély
Mozgáskorl.tám.
Eseti pénzbeni ellátások összesen
Felhalm.célra nyújt.tám.
Lakásvás.tám.
Belvizes segély
Otthonteremtés
Felh.célra nyújt.tám.összesen

162
21
18
519
3299

1257
167
480
4601
40755

28
1
2
31

3110
300
1245
4655

A Családsegítő Központ működési kiadásának módosított előirányzata 23.798 E Ft, kiadás teljesítése összesen 22.906
E Ft. Bevételi teljesítés 4.816 E Ft, az átvett pénzeszközökkel nőtt a bevétel 3477 E Ft-tal, mely összeg a kedvező pályázati
lehetőségek kihasználásából adódik.
A szolgáltatótevékenységet igénybe vevők száma
2003-ban összesen 103 család gyermekét gondozta. Ebből 47 család gyermekével alapellátás, 25 család gyermekével
szakellátás ( védelembe vétel, átmeneti nevelésbe vétel ) keretében foglalkoztak. 31 család szolgáltató tevékenységüket vette igénybe.
A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat ( iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus ) amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. Ezért egy probléma felmerülésekor mindig az egész
családnak próbálnak segítséget nyújtani bevonva minden családtagot a segítő folyamatba.
Tevékenységük jellemzői:
Információ nyújtás
601
Hivatalos ügyek intézése
184
Tanácsadások
83
Közvetítés más intézm-be
34
Elhelyezés, tárgyalás
4
Felülvizsg. Tárgyalás részvétel
12
Esetmegbeszélések
73
Esetkonferencia
3
Közoktatási megállapodás formájában működő intézményeknek nyújtott támogatás a tervezettek szerint teljesültek. A
fejlesztés, illetve felújításra kapott támogatást az intézmények a célnak megfelelően használták fel. A kiadás forrása önkormányzati támogatás volt. Az óvodák átalakulása jelenleg még folyamatban van. Az átalakulással kapcsolatos költségeket az önkormányzat finanszírozta Vállalkozó óvodák támogatása 27.430 E Ft
.Bölcsőde támogatása 3.630 E Ft
Sportlétesítmény támogatása szintén megállapodás alapján történt, a Diáksport feladatait 603 E Ft-tal látta el, a Sportcsarnok vállalkozás támogatása 4.310 E Ft volt. A sport szervezetek támogatása 16.584 E Ft összegben történt.
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások, felhalmozású célú pénzeszköz átadások
Az önkormányzat 2003. évi felhalmozási kiadása összesen 2.467.058 E Ft-ban teljesült. Ezen belül a fejlesztési kiadások összege 2.365.088 E Ft. a felhalmozási célú pénzeszköz átadása 14.572 E Ft. a felhalmozás egyéb kiadása 87398 E Ft.
Felújítások kiadásai 15.424 E Ft volt.
Az oktatási ágazaton belül a felújítások 3. 395 E Ft-ot, a fejlesztési kiadások pedig 9.070 E Ft-ot tettek ki.
A kiadások forrása önkormányzati támogatás, szakképzési hozzájárulás, pályázati pénz, és kötött normatív támogatásból
eszközfejlesztésre fordítható pótelőirányzat. A felújításoknál a tervezett épület felújításokat végezték el.
A Városi Egészségügyi Intézmény fejlesztési kiadása 8.311 E Ft. ( ügyeleti gépkocsi vásárlás 2.650 E Ft informatika
fejlesztés 2.922 E Ft, szakmai gépbeszerzés 2.739 E Ft.)
Felújítás kiadása 467 E Ft.( esőcsatorna csere)
A felújítások és fejlesztési kiadások forrásai TB. pénzmaradvány.
A Városi Gondozási Központ fejlesztési kiadásai 5.703 E Ft felújítása 80 E Ft.
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Berendezés, számítástechnikai eszköz vásárlás 2.182 E Ft 2004.évtől új feladattal bővül a Gondozási Központ szolgáltatása, bevezetésre kerül a támogató szolgálat, és a működéséhez szükséges az Opel Astra gépkocsi vásárlás 1.061 E Ft. öszszegben.
Villamos energia ellátás rekonstrukció 2.460 E Ft. Ingatlan felújítás 80 E Ft.
A kiadás forrása egyrészt a beköltözési hozzájárulás 60%-os mértéke, másrészt a saját többlet bevétel.
A Hármas-Körös Kistérségi Társulás fejlesztési kiadása 1. 339 E Ft. Forrása pályázati pénz.
A Városi Könyvtár részben önálló intézmény 241 E Ft. fejlesztési kiadása a kölcsönzés nyilvántartás korszerűsítéséhez
kapcsolódik. Előző évi pályázati pénzből valósította meg.
A Városi Zene és Művészeti Iskola fejlesztési kiadása 675 E Ft, szakmai feladatok (hangszer, bútor, szakmai eszköz)
eszközeit bővítette. Befejeződött az épület felújítása, 2003. évben 6.000 E Ft került kifizetésre. Felhalmozási kiadás forrása
önkormányzati támogatás.
A Családsegítő Központ fejlesztési kiadása 97 E Ft. értékű számítástechnikai eszköz vásárlása. Forrása pályázati pénz.
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok fejlesztési kiadása 2.339.652 E Ft
Pályázati pénzből megvalósult nagyobb beruházások:
Megnevezés
kiadás összeg E Ft
Forrása E Ft.
Szennyvíz II.-III ütem
637.025
Céltámogatás
254.779
TEKI támogatás
40.483
VICE támogatás
39873
KAC támogatás
112.233
VIZMŰ Rt.
21.512
Lakossági hozzájár.
87.383
Szennyvíz IV. ütem
262.400
Céltámogatás
104.000
KAC támogatás
52.000
VICE támogatás
26.000
Lakossági hozzájárulás
20.105
Kommunális Hulladék lerakó
419.410
Céltámogatás
81524
Társult önk. támogatása
51.493
PHARE támogatás
241.124
Liget Fürdő beruházás
555.890
Széchenyi pályázat tám.
276.571
Előző évi áth. Széchenyi tám.
86.938
TEKI
38.150
Öregszőlő Ivóvíz beruházás
16.304
VICE támogatás
3.801
VIZMŰ Rt támogatás
4.752
Lakossági hozzájárulás
1.585
A nagy beruházások kiadásai összesen 1.891.029 E Ft, melynek külső forrása 1.544.306 E Ft önkormányzati forrás
346.723 E Ft.
A szennyvíz beruházás II.-III. üteme befejeződött aktiválásra került 1.599.442 E Ft. Önkormányzati saját erő 164.204 E Ft
, a beruházás 10,27 %-a.
Lakossági hozzájárulással ( 12.939 E Ft-tal) útépítés beruházás teljesült, összege 54.199 E Ft. Elkezdődött a Termál kút
beruházás új hévíz kút fúrása, melyből 5.500 E Ft került kifizetésre. 2004. évben kerül majd lehívásra a fejlesztésre nyert
Település Felzárkóztatási Célelőirányzat pályázatból a 80%-os támogatás összege, 29.632 E Ft.
A Tájháznál 2002. évben elkezdődött faház épület beruházás befejeződött. 2003. évben a beruházásra fordított
összeg 1.250 E Ft. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a Tájház rekonstrukciójával kapcsolatban 200 E Ft
támogatásban részesítette önkormányzatunkat, amely összegből a Blaha út felőli szakaszon kerítés készült.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával a Közösségi Háznál a színpad megvilágításához új
lámpatestek kerültek felszerelésre, a pályázati pénzből videomagnó került vásárlásra. A beruházás összes értéke
429 E Ft a pályázati összeg 250 E Ft.
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A Túraútvonal útbaigazító táblák cseréje és pótlása elkészült, 856 E Ft összegben, 50%-os támogatottsággal. A
Széchenyi terv Turizmus Fejlesztési program keretében a Délalföldi Turisztikai Régióban turisztikai tevékenység támogatására 428 E Ft összeget nyert az önkormányzat.
Elkezdődött a Kner tér parkosítás beruházása, 2.726 E Ft került kifizetésre. A Széchenyi terv Turizmus fejlesztési program keretében, 2003. évben 4.000 E Ft pályázati pénz nyert az önkormányzat, amely összegből 432 E
Ft kiutalásra került.
Szelektív hulladékudvar és gyűjtés biztosítására 2003. évben 19.000 E Ft beruházás kiadás volt tervezve, a beruházás
végleges összege 84.443 E Ft. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a beruházás nem kezdődött el, a pályázaton nyert
54. 453 E Ft Települési Hulladék Közszolgáltatás fejlesztésének támogatására a központosított forrásból kiutalásra került,
amely összeg a 2004.évi költségvetésben mint pénzmaradvány megtervezésre került.
A ravatalozó felújítása befejeződött a 3. 170 E Ft összegben. A felújítás forrása 2002.évben kiutalt Vis maior támogatás.
Elkészült a vállalkozás formában működő óvodák, Katona József művelődési ház tervezett fejlesztései. A fejlesztési kiadások forrása önkormányzati támogatás.
2003. évi pénzmaradvány kimutatása:
Megnevezés
Pénzmaradvány
Kis Bálint Ált. Iskola
67
Rózsahegyi Kálmán Ált Isk.
4551
Kner Imre Gimnázium
3812
Városi Egészségügyi Int.
16314
Városi Gond. Kp.
515
Hármas Körös Kistérség T.
-1164
Polgármesteri Hivatal
95483
összesen
119578

Kiutalatlan támogatás
205
535
1799
0
0
0
0
2539

adatok E Ft-ban.
összesen
272
5086
5611
16314
515
-1164
95483
122117

Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézményeknél keletkezett pénzmaradvány feladattal terhelt maradvány. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából, a 2004. évi költségvetésben már 80.000 E Ft a pénzmaradványok között
megtervezésre került. A Hármas- Körös Kistérség -1164 E Ft pénzmaradvány abból adódik, hogy a belső ellenőrzésre
társult önkormányzatok a második féléves hozzájárulást 2004. január hóban fizetik meg. A pénzmaradvány összegét még
növeli a normatív támogatás elszámolásából adódó 3.375 E. Ft többlet normatív támogatás.
Önkormányzati vagyon alakulása :
A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés, a gázközmű vagyon értékesítése
és az új egységes szerkezetbe foglalt vagyonrendelet megalkotása jellemezte. Az új vagyonrendelet megalkotására egyrészt
a jogszabályi környezet változása, másrészt pedig a vagyonmozgások jellegének változása miatt volt szükség. A 2003. évi
főkönyvi számlák nyitása után az ingatlanoknál változásként felvezetésre került az új vagyonkataszter.
A beszámolási időszakhoz részletesebben az alábbi vagyonmozgások történtek.
A 65.339 E Ft összegű gázközmű vagyon a nyilvántartásunkból értékesítés miatt kivezetésre került. A város
közellátásának fejlesztése érdekében az Október 6 ltp.-nél 5 millió forinttért a LIDL Magyarország Élelmiszer üzletláncnak
közterületet került értékesítésre. Több építési telek került eladásra építkezés céljából. A Rácz Lajos utcában 5 db telek
1.565 E Ft, Magtárlaposi u. 1 db telek 544 E Ft, Nagylaposon Simai utca 282 E Ft, Kenderáztató utca 200 E Ft. A telek
értékesítések egy része (Kossuth u. 20., Lehel u. 10.) vállalkozás és pénzintézet ( Sebők és Sebők Kft., Takszöv ) részére
történt összesen 3.610 E Ft vételárért.
Az értékesítések mellett ingatlanvásárlás is történt, ezek elsősorban lakóingatlanok voltak. A lakóingatlan vásárlások célja
- testületi határozat alapján – az Öregszölö település részen szociális bérlakás megvétele volt, amellyel segíteni tudott az
önkormányzat az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családoknak a lakhatás megoldásában. Összesen 5 db lakás lett
megvásárolva 3 millió Ft összegben, ez 2 db lakással több az értékhatáron belül előirányzott 3 db lakásnál. Az 5 lakásból
egy darab a Szentmiklósi Zoltán és társai kártérítési igényének kielégítését szolgálta.
Az önkormányzati vagyon változását érintette még a MOL részéről az egyes külterületi ingatlanok szolgalmi joggal való
terhelése ellenérték fejében, ezek a tételek százezres nagyságúak. Földhivatali eljárás, természetbeni felmérés és pontosítás
miatt több önkormányzati ingatlan területe változott. Emellett néhány ingatlan területe változott telekegyesítése és
megosztás miatt.
A vagyonváltozás a 2003 év folyamán az alábbiak szerint alakult
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Sszám

Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Immateriális javak
ingatlanok
Gépek, berendezések
Járművek
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszköz összesen
Részesedések
Értékpapír
Tartósan adott kölcsönök
Befektetett pü. eszközök összesen
Üzemeltetésre átadott vagyon
Mind összesen

2003 évi nyitó
nettó
1885
1221662
74097
4185
1283441
2583385
138748
65390
112666
316804
731436
3633510

2003 évi záró
nettó
1601
6260818
70759
6347
1548859
7886783
131394
0
108180
239574
2306488
10434446

Adatok: ezer forintban
Változás ( +, - )
-284
5039156
-3338
2162
265418
5303398
-7354
-65390
-4486
-77230
1575052
6500936

Összességében az önkormányzat vagyona 6500.936 E Ft-tal nőtt, ezt elsősorban a szennyvízberuházás II.-III ütem
aktiválása okozta, valamint üzemeltetésre való átadása. Az immateriális javak kategóriába a szoftverek csökkentek az
amortizáció miatt. Az ingatlanoknál a vagyon átértékelés növelte a nettó értéket. A gépek, berendezések csökkenését a
Gyomanedrődi Liget Fürdő Kft.-be való apportálás és a nagymérvű számítógép selejtezés okozta. A járműveknél a
növekedés az ügyeleti gépkocsi vásárlása miatt van. A részesedések állománya összességében csökkent, ezt a korábbi
Vízművek Vállalat részvénytársasággá való átalakulása okozta. A részvénytársasággá való átalakulással a korábbi 68.524
E Ft értékű “részesedésünk” 4155 db-os összesen 58.170 E Ft értékű részvénnyé alakult át.
A részesedések csoportja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. létrehozásával - amely teljes egészében önkormányzati
tulajdonú – 3 millió forint összegben változott.
A részesedések változása a 2003 év folyamán
Sszám

Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OTP törzsrészvény
Therlmál – Invest
Gyomaszolg üzletrész
Gyomaszolg üzletrész
MÉH részvényel
Magyar Cukor részvény
Békés Mérnők Kft. üzletrész
Vízművek részesedés ( átalakulás, részvény )
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. üzletrész
Összesen:

2003 évi nyitó
bruttó
2
205
19410
50220
220
67
100
68524
0
138748

2003 évi záró
bruttó
2
205
19410
50220
220
67
100
58170
3000
131394

Adatok: ezer forintban
Változás ( +, - )
0
0
0
0
0
0
0
-10354
3000
-7354

2003. évben az Önkormányzat vevőállománya a nyitó állományhoz képest 1.196 E Ft-tal nőtt. 2003. december 31-én
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vevőkövetelése 31.797 E Ft, ebből intézményi követelés 891 E Ft, a
Polgármesteri Hivatal kintlévősége pedig 30.906 E Ft.
A Hivatal követelése az alábbi tételekből tevődik össze:
•
•

Földhaszonbér követelés: 21.417 E Ft, melyből 19.960 E Ft vitatott földekhez kapcsolódó bérleti díj
egyéb vevőkövetelésünk összege 9489 E Ft
mely tartalmazza a Békés Megyei Vízművek Rt. felé 7.049 E Ft összegben kiszámlázott azon bérleti díjat, mely
összeg nem kerül kiegyenlítésre, hanem a cégbírósági bejegyzést követően a részesedésünk állományát növeli,
továbbá tartalmazza 6 vevőnk nagyobb összegű tartozásait (Dógos Kkt. 365 E Ft összegű bérleti díj tartozása,
Művelt Cigányifjúságért Alapítvány 335 E Ft összegű gáz, víz, áram és telefondíj tartozása, Rekline Stúdió 175 E
Ft összegű közterület foglalás tartozása, KVB Üzleti Tanácsadó és Szolg.Kft 630 E Ft összegű koncessziós díjból
származó tartozás, Barna Ker. Bt. 320 E Ft értékű bérleti díj tartozása és Kiss Alajosné 111 E Ft összegű
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közterület foglalás tartozása.) A hat vevő tartozásból három 2004.év elején rendezte tartozását, a többi három ügy
végrehajtási eljárás alatt ál.
és magában foglal még kisösszegű vevőköveteléseket összesen 504 E Ft értékben. 2003.évben a vevő állomány
behajtására tett intézkedések következtében minimálisra csökkent a vevő követelések összege.
Hátralékos állomány vizsgálata
•

•
•

Lakásépítési kölcsönt kapott ügyfeleink száma a 2003. 12. 31-i állomány alapján 220 fő.
Végrehajtási eljárást indított a hivatal 28 adóssal szemben, ez 1199 E Ft lakáshitel tartozást jelent és 2337 E Ft
bírósági eljárással kapcsolatos kamattartozást és egyéb végrehajtási költséget.
A bíróságra adott ügyekben az intézkedés és maga a végrehajtási eljárás rendkívül hosszadalmas. Ezen ügyek már
több éve (5-10 év) folyamatban vannak, többszöri árverés kitűzésére került már sor. 2003. évben 2 ingatlan kelt el
árverésen, az önkormányzat követelésének érvényesítése felosztási per során történik, 2 adósnál pedig töröltettük a
végrehajtási jogot, ugyanis az ügyfelek rendezték tartozásukat. Egy esetben a végrehajtási eljárás megszűntetésre
került a társaság felszámolása miatt.
2003. 12. 31-ig belvízhitelt kapott 305 fő.
A hátralék összege 1020 E Ft. Végrehajtási eljárás indult 4 ügyféllel szemben, fizetési meghagyás 7 adós esetében lett
kiállítva
Az önkormányzat egyéb kintlévőségeinek ( jöv.pótló tám. 488 E Ft, közköltséges temetés 1328 E Ft, aktív korúak
rendszeres szoc.segélye 776 E Ft, adósság átvállalás 43 E Ft, bérlakás vásárlásra nyújtott kölcsön 292 E Ft, szociális
kölcsön 435 E Ft, rendszeres szoc.segély 162 E Ft, munkáltatói hitel 62 E Ft, bérlakás lakbérhátralék 332 E Ft és
gondozási díj hátralék 831 E Ft) összege 4749 E Ft.

A kintlévőségek behajtása érdekében folyamatosan küldjük a fizetési felszólításokat azon ügyfeleink részére, akik
tartozásukat nem fizetik rendszeresen, az ügyfelek néhány esettől eltekintve a felszólítások hatására rendezik hátralékukat.
Amennyiben a fizetési felszólítások (adósonként 3 db) nem járnak eredménnyel a tartozás összege – határozathoz
kapcsolódó követelés esetén - átadásra kerül az Adó Osztály részére további intézkedés végett, a szerződéshez kötődő
követeléseit az önkormányzat bírósági úton érvényesíti.
Az aktív pénzügyi elszámolások része a 13.havi, és a január havi munkabér összege, valamint a december 31.-én a
pénzintézet váltás miatt úton lévő 50.676 E Ft. összegű pénzkészlet egyenlege.
A mérleg forrás oldalon nőtt a tőke változás összege közel háromszorosára. A tartalékok összege csökkent, 50.635 E Fttal a folyamatban lévő beruházások közelgő befejezése miatt. A fejlesztési hitel állomány fokozatosan csökken a hitel
visszafizetésekkel. Szállítói kötelezettség állománya nőtt 142.945 E Ft-tal. A beruházásokhoz kapcsolódó kifizetetlen
számlák összege 116.737 E Ft melyből a tárgyévet követő évet terhelő beruházási szállítók összege 88.637 E Ft. A
Polgármesteri Hivatalnál a 2004.évi esedékességű kiegyenlítetlen szállítói számlák összege 26.490 E Ft.
A passzív függő elszámolás tartalmazza a 2004.évre előlegként kapott állami normatív támogatás összegét.

Gyomaendrőd, 2004. március 30.
Dr. Dávid Imre
polgármester
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