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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 volt a feladat ellátás területén, a Kis Bálint Általános
Iskola szakfeladaton működő óvodai nevelés feladat 2004.július 01-től KHT formában szerződés szerint került
ellátásra a színvonal változatlan fenntartása mellett. A Városi Gondozási Központban a támogató szolgálat
feladat 2004. január 01-től mint új feladat kerül ellátásra. Az orvosi ügyelet ellátásában szintén változás történt,
2004 július 01-től az orvosi ügyelet feladat kikerült a Városi Egészségügyi Intézmény ellátási köréből, vállalkozási formában kerül ellátásra.
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
- Útlevél ügyintézés
- Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány kiállítás
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. Családsegítés
szakterülete Gyomaendrőd és Örménykút.
Önkormányzatunk tagja az alábbi társulásoknak.
Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak
Békési Statisztikai Kistérség
Körösvölgyi Települések Regionális szervezete
I. A feladatellátás általános értékelése
A Képviselő-testület a 6/ 2004. (III.1.) KT rendeletében elfogadta a város 2004. évi költségvetését. Az eredeti
előirányzat főbb összegei: bevételek főösszegét 3.338.100 E Ft, ezen belül a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 141.585 E Ft. forráshiány összegét rövid lejáratú hitel felvétellel tervezett finanszírozni. A
kiadások tervezett főösszege 3.338.100 E Ft volt.

A teljesítések alakulása:
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. 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.
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 elszámolás.
Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek a többlet feladat kiadásának bevételei, illetve a többlet-bevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett működési kiadással biztosított volt a
feladat ellátás minden intézménynél.
Pályázatok alakulása:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2004. évben összesen 22 pályázatot nyújtott be a különböző megyei, regionális és országos pályáztató szervezetekhez.
A benyújtott pályázataink elbírálása – két kivétellel – megtörtént. Az önkormányzati épület akadálymentesítését
célzó pályázatok elbírálását januárban fejezi be a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány. Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programra benyújtott pályázat elbírálása várhatóan februárra történik meg.
A 21 megvalósítandó projekt összes költsége mintegy 1 129 061 E Ft-ot tesz ki, mely összeget nagymértékben
torzítja a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének rekonstrukciójára benyújtott 565 millió forint összköltségű címzett támogatási igénybejelentés.
A benyújtott pályázatok összes támogatási igénye 971 516E. Ft volt, melyhez 157 545E Ft saját erőt rendeltünk.
Ezek a számok szintén tartalmazzák az összesen 508 500E Ft címzett támogatási igényt és a hozzárendelt
56 500 E Ft saját erőt. Sajnos az igénybejelentésünket nem fogadták el, így ebben az esztendőben sem indulhat
még el a Fő úti iskola rekonstrukciója.
A benyújtott pályázataink közül 11 részesült összesen 237 137E Ft támogatásban melyhez ténylegesen 46 088 E
Ft saját erő hozzáadása szükséges. A támogatások felhasználása és a saját források hozzárendelése 2004. és
2005. évben folyamatos, a nyertes pályázatok megvalósulásának legkésőbbi időpontja 2005. vége.
Az önkormányzat fizetőképességének jellemzői:
- a városi kincstár működésével a gazdálkodás fegyelmezett volt,
- az intézmények finanszírozása biztosított volt a működési hitel felvétele nélkül.
- A beruházások finanszírozása is biztosított volt hitelfelvétel nélkül..
I. Bevételi források és azok teljesítése
A város 2004. évi bevételi terve 3.338.100 E Ft, módosított bevételi előirányzata 3.535.303 E Ft, teljesítése
3.378.590 E Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,57%-os.
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Normatív állami támogatás
Önkorm. Egyéb költvet támogatása
Átengedett adók
Helyi adók
Önkorm. Sajátos bevételei
Saját működési bevételek

Eredeti Ei.

Módosított
Ei.

Teljesítés

610327
66427

732724
305843

732758
305843

Megosztás
% összes
bevét
21,69
9,05

808732
158292
5000
309841

807345
166948
12349
566039

807310
166948
11955
580147

23,89
4,94
0,35
17,18

2

telj /mód ei
%-a
100
100
99,99
100
96,81
102,49

Működési célra átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú bevétel
TB-től átvett pénz
Rövid lejáratú hitel felvétel
Egyéb finanszírozási bevétel
Működési célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Egyéb finanszírozási bevétel
Bevételek mind összesen

165815

80056

83293

2,46

104,04

843836
136063
141585
12182
8998

573097
151926

470346
151926

13,93
4,50

82,07
100

12182
16487

12709
20087

0,38
0,59

104,33
121,84

71002

110307

58481

1,73

53,02

3338100

3535303

-23213
3378590

-0,69
100,00

95,57

A 2004. évi költségvetés teljesített bevételek 97,68%-a tárgyévi, míg 2,32%-a előző évről származó (az előző
évi pénzmaradvány felhasználásából adódó) bevétel volt.
Adóbevételek elemzése a 2004. évet érintő költségvetési beszámolóhoz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2004. adóévben és az azt megelőző adóévben összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:
Adótípus

Bevétel
összege 2003ban/eFt

Bevétel összege
2004-ben/eFt

Bevétel
változása/eFt

Záró hátralék 2003.
december
31-én/eFt

Záró hátralék 2004.
december
31-én/eFt

Helyi adók

162535

166948

4413

34993

37338

2344

Gépjármű adó

29569

48905

19336

12202

13319

1117

8998

622

-8376

734

734

0

4423

4282

-141

25811

30079

4268

1381

1876

495

5355

4692

-663

206906

222633

15727

79095

86162

7066

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
adója
Pótlék és bírság
Egyéb adók, adók módjára behajtandó köztartások saját költségvetést
érintő része

Összesen

Hátralék
változása/eFt

Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:
1./ Közvetett támogatások
Az önkormányzat 4 adónemben biztosít helyi rendelete alapján adókedvezményt, adómentességet. Ezek az
adónemek a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó és az iparűzési adó. Az összes
biztosított kedvezmény 38.207.000.-Ft, ami közvetett támogatásként csökkenti az adóbevételt. Részletes
kimutatás a beszámoló melléklete.
2,/ 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. 2004. évben 52 db. ezirányú kérelem került
benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.
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Adónem
Telekadó
Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

2004
Részletfizetés (Ft)
fizetés halasztás (Ft)
69300
0
14580
0
328665
0
1805337
1463616
220913
1500
3903911

Törlés (Ft)
0
34500
0

1266600
754400
46528
0
2067528

1395100
0
398235
110291
1938126

Tőketartozás törlése építményadó, iparűzési adó, pótlék és bírság vonatkozásában történt. Az építményadó
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 2005-ös
adóévben megtérülnek.
2./ Adóhatósági ellenőrzés:
2004 évet érintően az alábbi területeken végeztünk átfogó ellenőrzést.
Kommunális adó:
Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény megállapításával. Minden
bekötésről értesül az adóhatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a szennyvízgerincre rácsatlakozó személy
adózik-e az ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd az
ügyfél részére az elkövetkezendő 5 évre – a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a kommunális adó
mentességet megállapítjuk.
Idegenforgalmi adó:
Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük, de 2004-ben 2 fő függetlenített vendégellenőrt alkalmaztunk.
A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a területet, és minden ellenőrzésről feljegyzést készítettek.
A jelenlétük pozitív hatással volt az adózói morálra, amit az alábbi összehasonlítás szemléltet.
2002

2003

2004

35

36

52

9152

11184

20619

1.734.120.-Ft

2.418.780.-Ft

4.487.300.-Ft

Bevallást teljesítő szállásadók
száma lajstrom adatokból

Bevallott adóköteles vendégéjszakák
száma lajstrom adatokból
Önkormányzat idegenforgalmi
adó bevétele tárgyévben
Gépjárműadó:
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2004. január 1-től a gépjárműadó kivetése a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Hivatalának
adatszolgáltatásán alapszik, ami azt eredményezi, hogy az eddig adózatlan adótárgyak feltárásra kerültek, és a
jövőben is kicsi a valószínűsége annak, hogy adózatlan gépjármű legyen a városban. A feltárt adótárgyak
adóztatása ezidáig csak 2004. január 1-től történt meg, a visszamenőleges adóztatás külön eljárásban várhatóan
2005-ben fog megtörténni.
3./ Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, és a jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A jelzálog bejegyzés eredményeként számos esetben bekapcsolódunk
más hatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásba. Évente körülbelül 3000 db. fizetési felszólítást küldünk
ki. Erre a felszólításra az adózók egy része felkeresi az adóosztályt, és a tartozást vagy rendezi, vagy fizetési
könnyítési-, méltányossági kérelmet terjeszt elő.
A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. Az
elmúlt években csak az iparűzési adó alanyok körében adtunk ki inkasszót, de 2004-ben kiterjesztettük a magánszemélyek tartozása vonatkozásában lakossági folyószámlára is, így 2004-ben 287 db. inkasszót adtunk ki,
23.897.282.-Ft összegben.

A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál összesen 137 esetben letiltást adunk ki,
melynek összegszerűségét a következő táblázat mutatja.
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Bírság
Pótlék
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen kimutatott köztartozás
Összesen

2004 (Ft)
258842
166873
1061466
69769
435001
162640
1249777
1034488
632997
5.071.853

A letiltások foganatosítása folyamatos, a megtérülés áthúzódik a 2005. költségvetési évre.
Pénzügyi Osztály által kimutatott kintlévőségek és behajtási cselekmények 2004. évben
1. Belvíz kölcsön
Belvíz kölcsönben 2004. december 31-ig 338 ügyfél részesült, melyből az év folyamán rendezést nyert 53 db.
Élő belvizes kölcsön az év végén 235 db volt.
2004. december 31-én a 235 db hitelszámlából kisebb nagyobb hátralékkal rendelkező számlák száma 96 db, a
hátralék összege 1.881.908 Ft volt.
A hátralékos számlák száma az alábbi megoszlás szerint alakult:
Hátralék összege
Ft
– 1.000
1.001 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.000 –
Összesen:

Számlák száma
db

Ebből végrehajtás alatt áll
db

22
34
13
16
6
5
96

1
1
5
4
4
15
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2004. december 31-én lejárt hitelszámla 10 db volt 230.550 Ft értékben. Ebből 2 db rendezésre került 2005. év
elején, 4 db végrehajtási eljárás alatt áll, 3 db az utolsó felszólítást kapta meg, 1 db hitelszámla adósa elhunyt, az
örökösök ellen kell végrehajtási eljárást kezdeményezni.
A 2004. év végén még élő belvízhitel számlákból 15 db ellen folyik behatási eljárás. Ebből 5 db, 315.317 Ft
értékben Fizetési meghagyás stádiumában van, 10 db, 823.112 Ft értékben ellen már végrehajtási eljárás folyik.
A Fizetési meghagyások közül 3 adós rendszeresen fizet, 2 esetben végrehajtásra kell adni a tartozást. A végrehajtás alatt álló hiteleknél 3 esetben más által indított eljárásba kapcsolódtunk be. A 10 db végrehajtott hitel
közül 5 adósnál a végrehajtási költség átutalásra került, itt további végrehajtási cselekmények várhatóak, 2 esetben nyugdíj letiltásból, 1 esetben egyéb járandóságból érkezik törlesztés, 1 esetben az adós rendszeresen törleszt, 1 esetben az ingatlan árverés eredményre vezetett, már csak kamattal tartozik az adós, amire a nyugdíja
letiltásra került.
A hátralékkal rendelkező ügyfelek felé a fizetési felszólítások az év folyamán rendszeresen kiküldésre kerültek,
2004-ben a legutolsó felszólító levelek – 65 db - november 10-én kerültek postázásra.
2. Lakáshitel
2004. december 31-én a lakáskölcsönt kapott ügyfelek hiteleinek száma 228 db. Az év során 35 db hitelszámla
került rendezésre, 31 ügyfél részesült kamatmentes lakáscélú kölcsönben.
2004. december 31-én a 228 db hitelszámlából kisebb nagyobb hátralékkal rendelkező számlák száma 68 db, a
hátralék összege 921.557 Ft volt.
A hátralékos számlák száma az alábbi megoszlás szerint alakult:
Hátralék összege
Számlák száma
Ebből végrehajtás alatt áll
Ft
db
db
– 1.000
1.001 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.000 –
kamattal tartozó
Összesen:

6
34
7
16
5
6
74

1
1
4
5
6
17

2004. december 31-én lejárt hitelszámla 14 db volt 499.555 Ft értékben. Ebből 5 db hitelszámla adósa az utolsó
fizetési felszólítást kapta meg, amennyiben nem fizetnek. Fizetési meghagyás kibocsátása válik szükségessé, 9
db már végrehajtási eljárás alatt áll. A 9 db végrehajtott hiteltartozásból 6 esetben már volt két sikertelen ingatlan árverés, jelenleg a végrehajtási eljárás szünetel, újabb árverés külön kérelemre kerül csak megtartásra, 2
esetben a végrehajtási költség került átutalásra, itt majd csak ezután kerül sor árverezésre, 1 esetben az adós
ismeretlen helyre költözött, ügygondnok kirendelésére került sor. Egy adós nyugdíja a két sikertelen ingatlan
árverés után letiltásra került.
2 db nem lejárt hitel adósa ellen folyik végrehajtási eljárás a magas hátralék miatt. A hátralék összege év végén,
a két számlán 79.950 Ft volt. Az egyik adós végrehajtási eljárásánál az előleg került átutalásra, itt ezután kerül
sor végrehajtási cselekményekre, a másik adós esetében a végrehajtási eljárás szünetel, mivel jövedelempótló
támogatásából rendszeresen törleszti a tartozását.
2004. év végén csak kamattal tartozó ügyfelek száma 6 fő, a kamattartozás összege 373.397 Ft volt. Mind a 6
esetben végrehajtásra van adva a tartozás, 5 adós rendszeresen fizeti, illetve vonják tőle a tartozását, 1 esetben a
végrehajtási eljárás folytatását kell kérni.
A hátralékkal rendelkező ügyfelek felé a fizetési felszólítások az év folyamán rendszeresen kiküldésre kerültek,
2004-ben a legutolsó felszólító levelek – 41 db - november 19-én kerültek postázásra.
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3. Munkáltatói hitel
2004. december 31-én 32 db hitelszámla volt nyilvántartva, 300.694 Ft értékben. Ebből a hátralékos számlák
száma 13 db, a hátralék összege 57.535 Ft volt. Kisebb, 1-2 havi hátraléka 9 főnek volt, 3.760 Ft értékben, részükre a felszólító levelek az OTP Bank Rt. negyedévente küldött értesítője után kerültek kiküldésre. 2 fő hátraléka 5.685 Ft, további 2 fő hátraléka 48.090 Ft volt, a felszólító levelek részükre is kiküldésre kerültek. 1 fő, aki
nagyobb hátralékkal rendelkezik – 20.100 Ft – a leveleket nem veszi át, de ellene folyamatban van más által
kezdeményezett végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás. A másik nagyobb hátralékkal rendelkező – 27.990
Ft - hitelszámla adósa ellen végrehajtási eljárást kell kezdeményezni.
4. Bérlakás vásárlásra nyújtott kölcsön
Év végén 1 fő rendelkezik bérlakás vásárlására nyújtott kölcsönnel, a hátraléka 180.000 Ft tőke és kamatai.
Ellene végrehajtási eljárás van folyamatban.
5. Közköltséges temetés
Összes ügyfél száma 46 fő, ebből hátralékos 38 fő, 1.349.591 Ft értékben.
- felszólítva 18 fő, 477.245 Ft értékben, ebből a felszólításra fizet, vagy egyéb járandóságából vonják tőle 6 fő,
befizetett összeg 2004-ben 190.326 Ft,
- adóra átadva 19 fő, 793.064 Ft értékben, ebből, akinél már eredményre vezetett, vagy rendszeresen törleszt 7
fő, befizetett összeg 121.157 Ft,
- 1 főnél 79.282 Ft értékben végrehajtási eljárásba kapcsolódtunk be.
6. Jövedelempótló támogatás
Összes ügyfél száma: 20 fő, ebből hátralékos 18 fő, 295.224 Ft értékben.
- felszólítva 4 fő, 148.970 Ft értékben,
- adóra átadott 14 fő, 146.254 Ft értékben.
A tartozásokra 2004. évben befizetés nem történt.
7. Aktív korúak rendszeres szociális segélye
Összes ügyfél száma 50 fő, ebből hátralékos 29 fő, 751.735 Ft értékben.
A hátralékos adósok részére a felszólító levelek az év folyamán rendszeresen kiküldésre kerültek. A felszólításokra 6 adós fizetett 89.287 Ft-ot. Egy adós esetében az ingatlanra jelzálogjog van bejegyezve, a tartozás összege 239.885 Ft.
8. Szociális kölcsön visszafizetés
Összes ügyfél száma 3 fő, mely mind hátralékos, 109.000 Ft értékben.
Felszólító levelek kiküldésre kerültek, 2004-ben 2 adós fizetett összesen 11.000 Ft-ot.
9. Rendszeres szociális segély visszafizetése
Összes ügyfél száma 10 fő, ebből hátralékos 9 fő, 204.567 Ft értékben.
A felszólításokra 1 adós fizetett 20.000 Ft-ot.
10. Bérlakás lakbérhátralék (Gyomaszolg Kft.)
Fizetési felszólítás lett küldve 9 ügyfélnek, 255.957 Ft értékben, 3 ügyfél tartozása végrehajtás alatt áll, 123.705
Ft értékben. Egy esetben sikertelen ingóság foglalásra, két esetben már kétszeri sikertelen ingatlan árverésre
került sor. Ezekben az ügyekben jelenleg a végrehajtási eljárás szünetel, újabb árverésre az előző árveréstől
számított hat hónap elteltével, kérelemre kerülhet sor.
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11. Adósság átvállalás
2004-ben 1 adós rendezte a tartozását, így az ügyfelek száma az év végén 2 fő, hátralék összege 41.299 Ft.
Ügyfelek fel lettek szólítva, idézésre csak az egyikük jelent meg, de továbbra sem fizetnek. Letiltható jövedelemmel egyikük sem rendelkezik. 2004-ben 1 adós rendezte a tartozását.
12. Vevő (hátralék összege: 22.747 E Ft)
A vevő követelések összege az év folyamán csökkent 9.050 E Ft-tal, melynek összetevője egyrészt a 4/2005.
(I.27.) KT számú határozat alapján a földhaszon bérleti díj követelésekből 11.130 E Ft összeget, a Dógos Kkt.
307 E Ft bérleti díj tartozását és Kis Alajosné 112 E Ft közterület foglalási díj tartozását kivezettük a vevő követelések közül. A vevőkövetelések között kerül kimutatásra a Vízmű Rt. felé kiszámlázott bérleti díj meg nem
fizetett összege, mely 2004. évben csökkent a 2002. és a 2003. évi kiszámlázott bérleti díjak nettó összegével,
16.296e Ft-tal, ezen csökkenés oka, hogy a Békés Megyei Bíróság a B.M.Vízművek Rt. jegyzett tőkéjét módosította, a tőkeemelés során Gyomaendrőd Város Önkormányzat törzsrészvényeinek névértéke nőtt . A 2004. évi
kiszámlázott bérleti díj összege 3.652 E Ft, mely az év végi vevőkövetelések között szerepel.
A vevőkövetelés döntő többsége továbbra is a földhaszonbér hátralékos állomány összege. 2004. év végén az
előző években keletkezett hátralékos állomány 8.430 E Ft, a 2004. évben keletkezett földhaszonbér tartozások
összege 6.128 E Ft. A földhaszonbérrel kapcsolatosan a többszöri fizetési felszólítás ellenére sem rendezték
tartozásaikat.
Az egyéb vevő követelésekkel kapcsolatosan a fizetési felszólítások kiküldése megtörtént, a vevők a felszólítás
hatására általában rendezik tartozásukat, az év végi állomány összege 4.537 E Ft. Ennek egy része a decemberben teljesített, 2005. évre áthúzódó pénzügyi rendezés miatt keletkezett. A vevőkövetelések közül a fizetési
felszólítás ellenére sem rendezte tartozását:
) Mars BékésNet 1.250 E Ft összeggel tartozik
) Barna Ker. Bt. 480 E Ft összegű hátraléka van
) KVB Üzleti Tanácsadó Kft tartozása 448 E Ft
) Országos Tel. Info tartozása 166 E Ft
) Művelt Cigány Alapítvány hátralék összege 244 E Ft.
Az önkormányzat bevételeinek részletesebb áttekintése
A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 156.713 E Ft-tal kevesebb.
A bevétel teljesítés részletes elemzése az alábbiak szerinti:
A Saját működési bevételek teljesülése 102,49 % Az előirányzathoz viszonyítva kevesebb a működési bevétele
a Kis Bálint Általános Iskolának 94,59 %, melynek indoka az ingyenes tankönyv ellátásban részesülő tanulók
száma a tervezetthez viszonyítva növekedett. A Városi Gondozási Központ működési bevétele szintén kevesebb
a módosított előirányzathoz viszonyítva, 95,41 % az átvett pénzeszközök összege csökkent a saját bevételeknél.,
a bevétel összesen teljesítése azonban több a módosított előirányzattól. A működési célú pénzeszköz átvételeknél az eredeti előirányzat csökkent a segélyezésre átvett pénzeszközzel, a módosított előirányzata viszont a normatív állami támogatások között szerepel. A felhalmozási célú bevételek csökkennek az eredeti előirányzathoz
viszonyítva, e teljesítés összege 470.346 E Ft. A csökkenés indoka egyrészt a tervezett fejlesztések következő
évi áthúzódása, illetve a bevételek teljesülése nem itt, hanem az önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai
között jelenik meg. ( TEKI Cél támogatás )
Előző évi pénzmaradvány felhasználás 78.568 E Ft összegben teljesült, mely feladattal terhelt bevételként jelentkezett a 2004.évben.
A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata tartalmazza a költségvetési hiány 141.585 E Ft rövid lejáratú
hitel bevételét, valamint a lakosságnak nyújtott kölcsönök visszafizetését. A teljesítésen ez a hitel felvétel nem
történt meg. A 141.585 E Ft összeg magába foglalta a 139.224 E Ft vitatott ÁFA követelést, az APEH vizsgálat
2004. december 31-ig még nem zárult le, így teljesítés nem jelentkezik. A fennmaradó hiány összegét a tervezett
és meg nem valósított beruházások miatt, továbbá a kommunális hulladéklerakó beruházás elszámolásakor keletkezett többletbevétel miatt nem kellett igénybe venni. A forgalomnál a pénzintézetváltáshoz kapcsolódó függő
bevétel rendezése kapcsolódik, valamint a december havi illetmény kifizetéséhez kapcsolódó finanszírozás.
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Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés

2004.év

Teljesítés

Eredeti

Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Kamat kiadás
Ellátottak
pénzbeli
juttatása
Egyéb műk.célú tám.
kiadások
Társ. és szoc.pol jutt.
Működési
kiadás
összesen
Felújítások
Intézményi
beruh.
kiadások
Beruházások
Áfa
kiadása
Felhalm. célú pénzeszköz átadás
Felhalmozás
egyéb
kiadásai
Tartalékok
Finanszírozási kiadás
Kiadás összesen

Módosított

805255
271693
482487
1800
0

853089
283942
637955
1830
700

828315
278481
596433
864
658

51172

148555

144972

213059
1825466

222377
2148448

183895
2033618

19515
1012659

61896
845181

59054
774086

86911

200345

176429

5710

65018

60248

11168

31125

34456

376671

183290

3338100

3535303

0
-132053
3005838

A működési kiadások az összes kiadáshoz viszonyítva 67,66 %. 2004. évben a költségvetés nem tartalmaz bérfejlesztést, csak a kötelező soros lépéseket. A köztisztviselők esetében a személyi juttatások (az előmeneteli és
illetményrendszer) 2003. július 1-jei módosításának 2004. évre áthúzódó hatása révén emelkednek. A személyi
juttatások módosított növekedése a közmunka program, a közcélú foglalkoztatáshoz, illetve a népszavazáshoz
kapcsolódik. Feladat csökkenés miatt két intézménynél, a Kis Bálint Általános Iskolánál és a Kner Imre Gimnáziumnál létszám leépítés miatt nőtt a nem rendszeres személyi juttatások köre. A járulékok növekedése a személyi juttatások növekedéséhez kapcsolódik.
A személyi juttatások teljesítése 97,09 % kevesebb a módosított előirányzatnál, melynek oka, hogy a közcélú
foglalkoztatás miatt kevesebb közhasznú munkavégzőt foglalkoztattunk, valamint az igazgatási szakfeladaton a
Gyesen lévők helyettesítésénél, illetve a betöltetlen álláshelyeken bérmegtakarítás keletkezett.
A dologi kiadások az összes kiadáshoz viszonyítva 19,87%-os. Teljesítése elmarad a módosított előirányzattól
93,36 %. A Polgármester Hivatal dologi kiadása a módosított előirányzathoz viszonyítva 24.709 E Ft-al kevesebb. A készletbeszerzéseknél, ezen belül az egyéb anyag beszerzéseknél 4.251 E Ft-tal kevesebb volt a teljesítés. A szolgáltatások körében sem teljesült a tervezett kiadás, egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások, valamint a karbantartás kisjavítás kiadásai csökkentek.
A Kiadásokból kiemelve:
Oktatás (zenei képzéssel)
E Ft-ban
Megnevezés

Személyi juttatás
Mód.ei.
Telj.

Munkaadót terh.jár.
Mód.ei.
Telj.

Dologi kiadások
Mód.ei.
Telj.

Kis
Bálint
Ált.Isk..
Rózsahegyi
K.
Ált.Isk. K.
Kner I. Gimn.
Koll.
Városi Zene és
Műv.Isk.
összesen

163415

162912

54961

54469

55213

54924

133750

133398

45225

44551

53633

52766

95044

94615

31537

31203

39672

36106

27987

27501

9255

8995

8061

7438

420196

418426

140978

139218

156579

151234
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Az oktatási ágazat összes működési kiadása 708878 E Ft összes működési kiadás 34,86 %-az oktatással kapcsolatos kiadás.
Az oktatás működési kiadás teljesítése összesen 98,76 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Feladat megszűnés a Kis Bálint Általános Iskolánál volt az Óvodai nevelés 2004. július 01-től. A Kner Imre Gimnáziumnál a
tanuló létszám csökkenéssel pedagógus létszám leépítése volt szükséges. Feladat növekedés szeptember 01-től a
Városi Zene és Művészeti Iskolánál volt, a művészeti képzésben résztvevő tanulók száma növekedett, átlagban
79 fővel.
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.
Tanuló létszám változásának elemzése az alapnormatívák alapján, a statisztikai adatokhoz viszonyítva.
( 2003.okt. létszám és 2004.okt. létszám )
A Kner Imre Gimnázium
A 9-13 évfolyamnál a statisztikai létszám 36 fővel csökkent, tervezésnél 27 fő már figyelembe lett véve. A kollégiumban elhelyezettek létszáma 18 fővel csökkent.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulói átlaglétszám változása a tervezetthez képest az alábbi:
Óvodai létszám csökkenés 2004. július 01-től
1-4 évf.okt.
27 fő csökkenés tervezésnél 17 fő csökkenéssel számolt az intézmény.
5-8 évf. okt. 19 fő csökkenés tervezésnél 16 fő csökkenéssel számolt az intézmény.
sajátos nev. tan. 6 fő növekedés.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
1-4 évf.tan 26 fő csökkenés tervezésnél 14 fő csökkenés figyelembe lett véve.
5-8 évf. tan. 2 fő növekedés van.
Gyógyped. Ellátásnál 21 fő növekedés van,
Kollégiumi ellátás nem fogyatékos 1 fő csökkenés
Fogyatékos kollégiumi ellátás 4 fő növekedés

Egy tanulócsoport csökkenés mutatkozik, mivel a három negyedik osztályból egy kis létszámú osztály volt és az
integrációs és képesség-kibontakoztató oktatást nem lehet kis létszámú osztályban ellátni.
A Városi Gondozási Központ működési kiadása 221.552 E Ft. Bevétel: 76.844 E Ft
Megnevezés
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli jutt
Működési kiadás össz.

Módosított Ei
128778
45255
84333
10
258376

Teljesítés
128778
45255
83953
10
257996

Telj/mód %
100,00
100,00
99,55
100,00
99,85

Az eredeti előirányzathoz képest változás van a személyi juttatásoknál csökkent a kiadás 2. 472 E Ft-tal, ezen
belül is a nem rendszeres személyi juttatásoknál. A dologi kiadásoknál növekedés van az eredeti előirányzathoz
viszonyítva, mivel bővült az ellátott területe a Gondozási Központnak, ingatlant vásárolt az önkormányzat, így
lehetőség nyílt a fogyatékosok nappali ellátás színvonalát emelni egy újabb terület birtoklásával. További növekedés lehetséges az idősek klubjában, mint egy 25 fővel.
A Városi Egészségügyi Intézmény működési kiadása:
Megnevezés
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadások
Kiadás összesen

Módosított Ei.
75246
23890
64160
163296

Teljesítés
68295
23137
55026
146458

Telj/ mód %
90,76
96,85
85,76
89,69

Az egészségügyi alapellátásban 8 fő háziorvos,3fő gyermekorvos és 4fő fogszakorvos vállalkozási formában
látja el a területi kötelezettségét.
Az intézményi feladatellátásában 2004.07.01-től változás történt. A központi Orvosi Ügyelet ettől az
időponttól átkerült Dr.Abdul Hamid Nabil vállalkozó orvoshoz.
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A háziorvosi =ügyeleti szolgálat száma: 1 /2004.06.30-ig/
Ellátott esetek szám: 3.120 Fő.
A Járóbetegek szakorvosi ellátásánál a napi szakorvosi órák száma: 73 óra
ellátott esetek száma :
78.536 fő
Az ellátott esetek számánál az előző évhez képest / amikor 76114 fő volt / 3%-os betegforgalom növekedés
van.
A Városi Egészségügyi Intézményünket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. .Az egészségügy működésére 2004. évben 149.764 E Ft lett fordítva, melyből 142.502 E Ft-ot a TB finanszíroz ,= 95%
és 7262 E Ft.-ot az önkormányzat, = 5%.
Az önkormányzat finanszírozta a gazdasági szervezetének működését: 3.688 E Ft, és 2004.06.30-ig kiegészítette
a vegyes finanszírozású Központi Orvosi Ügyelet felmerülő kiadásait: 3.574.E Ft-ban.

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok:
Működési kiadások
Megnevezés
személyi juttatás
Járulékok
dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
Összesen

adatok E Ft-ban.
Módosított ei.
254247
82391
341029
366185
1043852

Teljesítés
237816
79184
310413
324359
951772

Tel j /mód ei. %
93,54
96,11
91,02
88,58
91,18

A Polgármesteri Hivatal működési kiadása az összesen működési kiadás 31,66 %-a. A működési kiadáson belül
a teljesítések vizsgálata az alábbi:
Személyi juttatás megtakarítás összesen 16.431 E Ft. az igazgatási szakfeladaton 8.728 E Ft. Közhasznú foglalkoztatáson 6000 E Ft a kiadás megtakarítás. Az igazgatási feladaton a megtakarítás a gyesen lévők miatt van,
a közhasznú foglalkoztatásnál viszont a 100%-on támogatott közcélú foglalkoztatás eredményezte a
megtakarítás összegét.
A dologi kiadásoknál megtakarítás van az igazgatási kiadásoknál az ingatlanok karbantartásánál 2400 E Ft nem
került felhasználásra. Az egyéb folyó dologi kiadásoknál 3787 E Ft a megtakarítás. A tagdíjak, hozzájárulások
és a kezelési költségek csökkenése (beruházásokhoz kapcsolódó) miatt csökkent a teljesítés. A kisebbségi önkormányzatok dologi kiadás megtakarítás 5014 E Ft a cigány kisebbségi önkormányzat közösségi ház pályázat
maradványa. A Vízkárelhárításon szintén maradt 3567 e Ft megtakarítás a szolgáltatásoknál ( vill.e. szivattyúzás
) nem került felhasználásra. A Városgazdálkodáson a készlet beszerzéseknél szintén megtakarítás mutatható ki
1300 E Ft. Közvilágítás szakfeladaton szintén van megtakarítás 3.948 E Ft.
Pénzeszköz átadásoknál a teljesítés 59,01%-os. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás teljesítés 9000 E Ft-tal
kevesebb a tervezettnél. Az adósság csökkentési támogatás 2563 E Ft-ban teljesült a 12500 E Ft-.tal szemben.
Az átmeneti segélyeknél a megtakarítás abból adódik, hogy megváltozott a segélyezés rendszere, az átmeneti
lakásfenntartási támogatásnál jogszabályváltozás miatt 90%-os állami támogatottságú lett, valamint megszűnt a
fűtés támogatási jogosultság is. Az adósság kezelési támogatás bevezetésével a kalkulált kiadási összeg nem
teljesült, mert az adósok (közüzemi tartozások) nem feleltek meg az előírási feltételeknek.
A városüzemeltetési feladatokat megrendelés alapján az Önkormányzat egyszemélyes KFT-je végzi. Közhasznú,
közcélú foglalkoztatott személyekkel vannak a feladatok ellátva.
Parlagfű irtásra pályázatot nyert az önkormányzat, 9 főt alkalmazott 3 hónapon keresztül, támogatottság 90%-os
volt.
Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatainak alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Kisegítő .szolg. parkfenntartás

2003 év
24378

2004.év
25801

Közutak üzemeltetése
Vízkár elhárítás
Köztisztasági tevékenység
Városgazdálkodási feladatok
Közvilágítás
Közmunka program, közcélú fogl.

9974
2973
22334
29198
20183
62286

8618
2794
33907
11327
22671
55215

A park fenntartásnál az élő virágok közterületre történő kihelyezésével a locsolás többlet feladatot jelent az
előző évhez képest.
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A közutak üzemeltetésére 2004. évben kevesebb összeg került kifizetésre, mert az utak kezelői joga a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek került átadásra. Köztisztasági tevékenységnél a hulladéklerakó próbaüzemelés
befogadási díj, költség növekedés van a második félévtől.
Közművelődési feladatok működési kiadásai :
A közművelődési feladatokra kapott állami normatív támogatás összege 17.964 E Ft kiadás összesen 35.883 E
Ft
kiegészítés önkormányzati támogatás összege 17.919 E Ft
Megnevezés
Városi Könyvtár
Közösségi Ház
Tájház
Közműv.váll. tám.
Rózsahegyi Könyvtár
összesen

Személyi juttatás
7824
2797
1331
0
3343
15295

Járulékok
2616
991
413
0
1142
5162

Dologi kiadás
4301
1451
938
0
2711
9401

Pénzeszköz átadás

6025
6025

A Városi Könyvtár kiadásánál, az energia szolgáltatás területén jelentkezett többletként (villamos energia, gáz
). teljesítés. Bevétele 734 E Ft, a tervezett 540 E Ft-al szemben.
Gyomaendrőd Városban két könyvtár működik, a Városi közkönyvtár, és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
szakfeladatán működő könyvtár.
Tevékenységük jellemzői:
Megnevezés
Városi Könyvtár
Rózsahegyi K. Ált. I.K

Regiszt. használók száma
1116
1038

Kölcsönzött dok. száma
23110
56066

Beszerzett kötetek száma
629
792

Könyvtári könyv és dokumentum vásárlásra fordított összeg :
Városi Könyvtár
1.682 E Ft
Rózsahegyi K. Ált Iskola könyvtár 1.627 E Ft
A Tájházban a látogatók száma 3810 fő, tárlatvezetések száma 79. Szakmai rendezvények száma 4 db. volt.
2004. évben a kiállítások száma 6, ezek típusa állandó jellegű. Szabadidős gyermek és felnőtt foglalkozások
területén 1 nyári diáktábor, és 4 felnőtt foglalkozást szervezett az intézményvezető. Működési bevétele 270 E
Ft, továbbá beruházás Áfa visszatérülésből 378 E Ft bevétel teljesült.
A Közösségi Háznál 2004. évben 1 fő főállású és egy fő részmunkaidős nyugdíjas látja el a szakmai feladatot.
Tevékenységi körének jellemzői: 4 alkalommal volt ismeretterjesztési rendezvénye, tanfolyam jellegű szervezés 22 alkalom. Elsősorban a Civil szervezetek összejövetelei részére biztosít helységet. Kiállítások, műsorok,
rendezvények száma összesen 108 alkalom volt. 2004. évben a bevétel 1.222 E Ft.
A vállalkozási formában működő Katona József művelődési Központ szolgáltatási köre kiterjed a rendezvények szervezésére, tanácsadásra.
Egyéb kulturális és szórakoztató tevékenység támogatására az önkormányzat 6.025 Ft-ot juttatott átadott pénzeszköz címen.
Szociális juttatások alakulása.
Rendszeres segélyezésre 147.590 E Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, eseti segélyezésre 42.885 E Ft-ot fordított.
2004.évi segélyezések
nyugdíj min. összege 23.200 Ft
Havonta létszám
megnevezés
Rendszeres szoc.s
jövpótló
rend.gyvt
ápolási díj
Időskor jár.
lakásfenntart.tám
közcélú fogl.
egyszeri gyvt tám
Adósságkez.szolg.

Jan Febr.fő Márc. Ápr fő Máj. fő Jún.fő Júl fő Aug.fő Szept Okt.fő Nov Dec.hó össz.
fő
fő
.fő
fő
fő
238
242 301
264
258
233 241
239 256
256 269
314 3111
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
25
1149
1160 1159
1197
1141
1159 1155
1160 1135
1124 1105
1085 13729
47
35
59
47
52
47
50
48
47
51
52
50 585
21
20
20
20
19
19
19
19
20
20
18
18 233
8
10
12
13
12
14
13
17
23
8
130
55
60
60
62
59
54
0
10 360
785
26
811
8
9
10
15
15
17
17
91
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Otthonteremtési tám

1

1

1

3

A táblázatban bemutatott segélyek állami támogatásban részesítettek, vannak 90%-os ,80%-os és 95 %-os támogatottságúak. Az otthonteremtési támogatás 100%-ban állami támogatást tartalmaz.
A közcélú foglalkoztatás bevezetésével az aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkent
Eseti segélyezettek száma 4446 fő volt.
A Családsegítő Központ működési kiadásának módosított előirányzata 22.075 E Ft, kiadás teljesítése 21.884 E Ft . Bevételi előirányzata 2.171 E Ft teljesítés 1.364 E Ft.
Feladat körei:
Családsegítő szolgáltatás

Adósságkezelési tanácsadó;
Drogprevenciós rendhagyó

Komplex családgondozás,
amennyiben a probléma osztályfőnöki órák;
e keretek között megoldható;
Idősellátásban szolgáltatás
megszervezése; (Szoros kapcsolattartás a Városi Gondozási Központtal, Gyámhivatallal,
Rendőrséggel)

Komplex családgondozás

2004. évben új feladat az adósságkezelési tanácsadás
Statisztikai adatok:
Megjelent ügyfelek száma: 92
Polgármesteri Hivatalhoz továbbított kérelmek száma: 25
Határozatok száma: 25
Támogató határozat: 19
Elutasító határozat: 6
A gyermekjóléti szolgálat szakmai működése:
A gyermekjóléti szolgáltatás 1998-tól került az intézmény alapító okiratába, a jogszabályi változások következményeként. A gondozási folyamat e szolgáltatásnál szorosabb családgondozást jelent, mint a családsegítő szolgáltatás esetében.
A gyámhivatal határozata heti szoros kontrollt is meghatározhat egyes családoknál. 2004. évben 71 gyermekkel nőtt az
esetek száma, a múlt év statisztikai adataival összevetve. A védelembe vettek száma 2003-ban 42 volt, 2004-ben 51.
Gyerekek száma
Gondozási estek összesen
Alapellátás
Védelembe vétel
Utógondozás

Családjaik száma
122
92
23
8

210
145
51
15

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma:
Információnyújtások
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködések
Tanácsadások
Közvetítés más alap-, oktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásba
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel
Esetmegbeszélések jelzőrendszer tagjaival
Esetmegbeszélések: esetkonferencia
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések
Összesen

625
192
143
47
2
20
15
7
1
1052

Közoktatási megállapodás formájában működő intézményeknek nyújtott támogatási összegek a tervezettek
szerint teljesültek. A Jókai úti óvoda is bekerült a támogatott óvodák körébe, ezért nőtt az előirányzat a pénzeszköz átadásnál az óvodai nevelés szakfeladaton.
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Sportlétesítmény támogatása szintén megállapodás alapján történt, a Diáksport feladatait 607 E Ft-tal látta el, a
Sportcsarnok vállalkozás támogatása 4.871 E Ft volt. A sport szervezetek támogatása 15.711 E Ft összegben
teljesült.
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások, felhalmozású célú pénzeszköz átadások
Felújítások:
Felújításokra a város 2004. évben 59.054 e Ft-ot, az éves előirányzat 95,4 % - át fordította. Az összes kiadás
1,96 %-a. Az intézményeknél folyamatosan teljesülnek a felújítások. Az önkormányzatnál a felújítások közül a
következő tervek valósultak meg:
) a Városi Képtár tető felújítás
) Tájház felújítása
) Munkaügyi Kirendeltség tetőfelújítása
) Polgárvédelem felújítása
) Bölcsőde épület felújítása Vis maior támogatásból.
Fejlesztési és egyéb kiadások:
A fejlesztési kiadások teljesítése 90,9 % az éves előirányzathoz viszonyítva, azaz 950.515 e Ft. Az összes kiadás
31,62 %-a. A beruházásokat tételesen vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítések egyes beruházásoknál az
előirányzat felett teljesültek, azonban összesen nem lépi túl a Képviselő-testület által megállapított előirányzat
összegét.
Az intézmények tervezett beruházásai folyamatosan teljesülnek.
A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások 934.367 e Ft értékben, azaz 92,71 %-ban a következő formában
teljesültek:
* A tervezett Kner Emléktér és Tudás Kútja beruházás megkezdődött, a beruházás SAPARD, és Széchenyi támogatással valósul meg, 2004. évben támogatás lehívása még nem történt a beruházásra.
* Utak felújítására 2004. évben 22.187 E Ft-ot fordítottunk.
* Új utak építésére 49.943 E Ft-ot fordított önkormányzatunk.
* A holtágakkal kapcsolatosan 3.200 E Ft felújítási kiadás került megtervezésre, a teljesítése viszont a beruházási kiadásoknál (belterületi csapadékvíz rekonstrukciónál) jelentkezik a beruházás jellegéből adódóan.
* A Belügyminisztérium Állami Támogatású Bérlakás Program előirányzatából, és saját erő felhasználásával megkezdődött a 31 db lakrészt tartalmazó idősek otthona kialakítása. A pályázaton
136.500 E Ft összegű támogatást nyert önkormányzatunk, melyből 2004. évben 54.600 E Ft-ot
használtunk fel a 79.508 E Ft beruházási összeghez. A beruházás befejezési határideje 2005.
szeptember
30. területén megtörtént a SAPARD pályázatból megvalósuló mikrohullámú adatátviteli
* Az
informatika
hálózat kiépítése, melynek keretében telepítésre került 1 db mikrohullámú 2,4 Ghz-es hálózati központi
modul, 2 db mikrohullámú 2,4 Ghz-es pont-pont adatkapcsolat, 40 db egyéni végfelhasználói végpont,
5 db csoportos végfelhasználói végpont és 1 db optikai adatkapcsolat kiépítése történt meg. A 8.650 E
Ft összegű beruházásból a SAPARD támogatás összege 5.190 E Ft, és további 973 E Ft összegű támogatást kaptunk az ÁFA fizetési kötelezettség kompenzációjára.
* A Darft térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzatából megvalósult a távolsági gerinckapcsolat Békéscsaba BékésNet KNER műszaki központ és Gyomaendrőd Város Víztornya között, a
Sagem Link mikrohullámú összeköttetés kiépítésével. A beruházás összköltsége 10.248 E Ft, melyből
8.198,4 E Ft a támogatás összege.
* Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával komplex pénzügyi rendszer bevezetésére került sor a polgármesteri hivatalnál és az önálló intézményeknél. Az Integrált Pénzügyi Információs
rendszer távoli eléréséhez a helyi mikrohullámú adatátviteli hálózat felületén kiépült a pénzügyi rendszer magánhálózata (VPN) Ehhez az előzőekben említett pályázati forrásból a városban kiépült mikrohullámú adatátviteli hálózatot vettük igénybe mivel ennek beruházási költsége jelentősen alul marad a
bérelt vonali adatkapcsolatokhoz képest. A vevőantennák és útirányító routerek június hónap végén telepítésre kerültek. A logikailag kialakított virtuális magánhálózat is implementálásra került, kiadtuk a
megfelelő jelszavakat és jogosultságokat is. A kialakított titkosítási csatornán a felhasználók közvetlenül csatlakoznak a szerverre és azon futtatják távoli terminál üzemmódban az alkalmazást. Ehhez konfigurálásra került a terminál kiszolgáló szerver is mely képes futtatni a POLISZ Integrált Pénzügyi Információs Rendszert egy tucat távoli felhasználó számára is. A 22.247 E Ft összegű beruházásból
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14.722,7 E Ft a megítélt támogatás összege, azonban a támogatás pénzügyi teljesítése 2004. évben
7.361,4 E Ft. A támogatás második részletét 2005. 02. 28-án kapta meg önkormányzatunk.
A komplex pénzügyi rendszer bevezetésével kapcsolatosan a polgármesteri hivatal számítástechnikai
beszerzése meghaladja az előirányzat összegét. Ennek oka, hogy az intézmények részére a POLISZ
rendszer működéséhez szükséges volt a további korszerű számítástechnikai eszközök biztosítására, melyeket többletbevételből finanszíroztunk.
A térfigyelő rendszer kiépítésére 250 e Ft-ot fordítottunk
A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésére kapott támogatásból hulladékgyűjtő udvar kiépítése, 1 db hulladékgyűjtő-szállító jármű és 60 db hulladékgyűjtő konténer beszerzése történt meg
84.443 e Ft összegben. A beruházáshoz az 54.453E Ft összegű támogatást 2003. 12.13-án kapta meg
önkormányzatunk
A Darft térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzatából 1150 méteres új hévízkút létesítésére
került sor 21.716 e Ft összegben, a beruházás befejezése áthúzódik a következő évre.
Opel gépkocsi cseréje megtörtént, 4.886 e Ft értéken került megvásárlásra
Befejeződött a Széchenyi, TEKI és PHARE támogatással megvalósult Liget Fürdő beruházása. A
Széchenyi terv keretében meghirdetett gyógy-turizmus pályázaton nyert pénzeszköz felhasználásával
egy korszerű gyógyászati létesítmény került megépítésre. A komplett beruházás egyik eleme a meglévő
gyógyászati rész kapacitás bővítése, a másik lényeges pontja egy élménymedencével ellátott fedett fürdőépület megépítése. Ezen uszoda épületet egy nyaktaggal ellátott folyosó köti össze a gyógyászati
résszel. A fedett „uszoda” több funkciót ellát, mint csoportos gyógy-úszás, kikapcsolódási lehetőség
biztosítása, az élménymedencében egy nyaktag zuhany, egy légbefúvásos-pezsgős elem és egy dögönyöző. A medencékre rálátva az első szinten egy színvonalas büfé működik, ezzel is biztosítva az idelátogató gyógyulni és felüdülni vágyó emberek igényeit. A beruházás összesen 873.943 E Ft-ba került,
melyből a 2004 évi költségek összege 116.376 E Ft. Az összes beruházásból a Széchenyi terv pályázat,
mely a gyógy-turizmus fejlesztését támogatta, 370.459 E Ft támogatást biztosított, a TEKI támogatás
összege 40.000 E Ft, a PHARE támogatás 50.614 E Ft, továbbá a PHARE támogatáshoz kapcsolódó
kormányzati társfinanszírozás 2.035 E Ft összegű. (2004. évben lehívott és megkapott támogatások:
Széchenyi támogatás: 6.950 E Ft, TEKI: 1.850 E Ft, PHARE: 50.614 E FT, Korm.társfin: 2.035 E Ft).
A Phare támogatás elszámolása miatt a beruházás teljesítése meghaladja a módosított előirányzat öszszegét 2.978 E Ft-tal, ugyanakkor a bevételi oldalon lévő támogatási összeg is magasabb 3.834 E Ft-tal
a tervezettől.
Gyomaendrőd Város Szennyvízelvezetése 19-20-21. öblözet és IV. ütem beruházás kivitelezése 2004.
május 31-én befejeződött. A beruházás 2004. október 31-én 393.039.505 Ft értéken került aktiválásra. Az összeg tartalmazza a kivitelezés (tervezés, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivitelezés, lebonyolítás) 392.396.010 Ft összegét, valamint a céltámogatás és TEKI támogatás finanszírozási költségeit
643.495 Ft összegben.

A beruházás költség és forrásösszetétele tényleges felhasználás szerint:
Megnevezés
Céltámogatás (40%)
KAC támogatás (20%)
VICE támogatás (10%)
TEKI támogatás (10%)
Vízművek Rt. Hozzájárulása
Társulati hozzájárulás
Saját erő
Összesen:

Összes beruházás
155.999.000 Ft
77.999.000 Ft
39.000.000 Ft
38.999.600 Ft
10.400.000 Ft
40.905.000 Ft
29.736.905 Ft
393.039.505 Ft

Ebből: 2004. évi
51.998.996 Ft
25.998.998 Ft
12.999.600 Ft
12.999.600 Ft
5.200.000 Ft
13.636.584 Ft
7.162.222 Ft
129.996.000 Ft

Előző évről áthúzódó
támog. 2004. évre

26.000.000 Ft
10.400.000 Ft
7.268.196 Ft

A beruházással kapcsolatban megítélt támogatások maradéktalanul, lehívásra kerültek 2003-2004. évek
folyamán, elszámolásuk megtörtént.
* A kommunális hulladéklerakó beruházása befejeződött, a próbaüzem lezárására 2005. január 15-én került sor. 1998. őszén több társult önkormányzat részvételével Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
amellett döntött, hogy megvalósítja a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet. Gyomaendrőd
város gesztorságával (jelenlegi tagjai: Gyomaendrőd, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos,
Kétsoprony, Kondoros, Örménykút, Szarvas) és megkötötték a beruházásra vonatkozó gesztori megállapodást. 1998. őszén indult el a terveztetés. 2002-ben kapta meg a végleges környezetvédelmi létesíté-
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si engedélyt a beruházás, és 2002-ben ennek megfelelően az építéshatóság módosította az építési engedélyt. A jogszabály változások mind az építés műszaki megvalósítását, mind a folyamatosan benyújtott
pályázatok (főként a KAC pályázat) sikerességét jelentősen hátráltatták. Induláskor a társulás 8 település részvételével indult, később Köröstarcsa kilépett, időközben két település csatlakozott Szarvas és
Csabacsűd, így hozzávetőleg 46.000 fővel indult el a beruházás. Ekkor merült fel a Szarvasi átrakó állomás megépítésének gondolata. A kommunális hulladéklerakó műszaki átadása 2004. május 26-án
megtörtént. A regionális kezelő mű 14 ha-on terül el. A legfontosabb létesítménye a hulladék elhelyezésére szolgáló depónia tér. Jelenleg az 1 sz. depónia készült el, mely 22 040 m2 területű. Meg van a
helye a második depóniának is. Még van egy harmadik, tartalék depónia terület is. Ez összesen 64 220
m2, mely 39 évig tudja fogadni a hulladékot. A most beüzemelő depóniatér és hozzávéve még a tervvel
rendelkező, megvalósítható depóniát is együtt 359.000 m3 tömör hulladékot tud fogadni, laza mennyiségben ez 1.700.000 m3. Ha még a tartalékterületet a III. ütemet is hozzávesszük, akkor összesen
540.000 m3 tömör és 2.600.000 m3 laza hulladék fogadására lesz alkalmas ez a beruházás. A Regionális Hulladékkezelő Mű és Szarvasi átrakó állomás építési beruházás forrásösszetétele, az elnyert támogatások a következők:
Phare Támogatás
278.366 E. Ft
BM Céltámogatás
191.808 E Ft
FVM Támogatás
34.297 E Ft
TEKI Támogatás
93.701 E Ft
Saját erő
136.649 E Ft
Beruházás összesen:
734.821 E Ft
A településekkel a pénzügyi elszámolások lezárultak.
A kommunális hulladéklerakó beruházás 2004. évi teljesítésének összege meghaladja a módosított előirányzat összegét a tartalékba helyezett településektől átvett pénzeszköz összegével.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:
A felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Polgármesteri Hivatal kiadásaihoz kapcsolódik, mely az első lakáshoz
jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a Liget Fürdő Kft. részére átadott fejlesztési célú pénzeszközátadást, és a kommunális hulladéklerakóval kapcsolatos települések felé történő pénzeszközátadást foglalja magába.
Kölcsönök nyújtása:
Az első lakáshoz jutók kölcsönéhez 9.835 e Ft teljesítés kapcsolódik. A 165/2004. KT határozat alapján meghatározott Liget Fürdő Kft-nek 17.000 e Ft tulajdonosi kölcsönt nyújtott önkormányzatunk. A 204/2004. KT határozat alapján kettő Kht. formában működő óvodának, a Blaha úti óvodának 597 E Ft, a Selyem úti óvodának
525 E Ft összegű kölcsönt nyújtottunk.
Finanszírozás egyéb kiadásai: 2004. január 01 nyitó állománya 185.174 E Ft volt. Az összeg tartalmazta a
pénzintézet váltás miatt úton lévő pénzkészletet, a munkabér megelőlegezést, az intézményeknek nyújtott támogatás megelőlegezést, valamint olyan függő átfutó kiadást, mely összeg ezen jogcímen van kezelve. 2004. december 31-én a záró állománya 53.121 E Ft. Az évközi forgalma -132.053 E Ft. A függő átfutó tételeknél
csökkenés mutatkozik a nyitó állományhoz viszonyítva.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2004. évi vagyon mérlege:
A vagyon szerkezetét vizsgálva a legnagyobb részt a forgalomképtelen vagyon teszi ki, emellett meghatározó a
folyamatban lévő beruházások összege. Év végéig folyamatosan aktiválásra kerültek a befejezett és üzembe
helyezett nagyberuházások összegei, nevezetesen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, illetve a Liget-Fürdő
beruházás. A Kommunális Hulladéklerakó beruházása ugyan befejeződött, de az aktiválásra csak a próbaüzem
lezárása után kerülhet sor. Az ingatlanok állományában minimális mozgás volt. Endrődön az idősek otthona
bővítve lett a Balázs Imrétől megvásárolt ingatlannal, továbbá az önkormányzat tulajdonába került adásvétellel
kettő lakás, ugyanakkor értékesítettünk egy bérlakást.
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Az üzemeltetésre átadott eszközök állománynövekedésének oka, hogy az elkészült szennyvízberuházás átadása a Békés Megyei Vízművek Rt. részére megtörtént.
A részesedések állománynövekedése 131.394 E Ft-ról 147.690 E Ft –ra növekedett. A Békés Megyei Bíróság a
B.M.Vízművek Rt. jegyzett tőkéjét módosította. A tőkeemelés során Gyomaendrőd Város Önkormányzat törzsrészvényeinek névértéke nőtt a 2002. és a 2003. évi kiszámlázott bérleti díjak nettó összegével, 16.296e Ft-tal.
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva
Befektetés megne- Befektetés összege Társaság megne- 2004. évi jegyzett Számviteli módosívezése
( Ft )
vezése
tőke változása
tás
Békés Mérnök Kft.
100.000 Békés Mérnök Kft. Növekedett
Nem
üzletrész
Fürdő üzletrész
3.000.000 Gyomanedrődi
2004. évben alakult Nem
Liget Fürdő Kft.
Gyomaszolg üzlet69.630.000 Gyomaszolg Ipari
Változatlan
Nem
rész
Park Kft.
Magyar Cukor
67.000 Magyar Cukor Rt.
Változatlan
Nem
részvény
OTP törzsrészvény
2.000 OTP Rt.
Nincs adat
Nem
Thermál – Invest
204.930 Thermál – Invest
Felszámolás alatt
Nem
részvény
Rt.
áll.
Vízművek részese74.466.000 Vízművek Rt.
Változatlan
Nem
dés
MÉH részvény
220.000 MÉH Rt.
Változatlan
Nem
A tartósan adott kölcsön állomány kismértékben ugyan, de növekedett a lakosság részére 2004. év folyamán
kiutalt és visszafizetett kamatmentes lakásvásárlási támogatás különbségével.
A követelések összesen növekedése 21.365 E Ft, mely három részből tevődik össze. Egyrészt a vevő követelés
összege csökkent 9.050 E Ft-tal, melynek összetevője egyrészt a 4/2005. (I.27.) KT számú határozat alapján a
földhaszon bérleti díj követelésekből 11.130 E Ft összeget, a Dógos Kkt. 307 E Ft bérleti díj tartozását és Kis
Alajosné 112 E Ft közterület foglalási díj tartozását kivezettük a vevő követelések közül, másrészt az egyéb
összes követelés 2.080 E Ft-al növekedett. A helyi adók növekedése a nyitóhoz képest 12.422 E Ft. Ez az összeg
nem egyezik az adóosztály által készített beszámoló hátraléknövekedési adatával, melynek oka a következő: A
költségvetési mérleg nyitó adóhátralékos állománya nem tartalmazza az önkormányzatot megillető egyéb adók
módjára behajtandó köztartozások hátralékos állományát, amely 5.356 E Ft. Ha ezt az összeget kivonjuk a
12.445 E Ft növekedésből, így megkapjuk az adó által kimutatott tényleges 7.066 E Ft hátraléknövekedést. A
rövid lejáratú kölcsönök állománya 20.776 E Ft-tal növekedett, ez az összeg tartalmazza a Liget-fürdő Kft.-nek
és a két KHT formájában működő óvodának nyújtott rövid lejáratú kölcsön állományt, továbbá a közköltséges
temetés és a visszafizetendő jövedelempótló támogatás összegét.
Az idegen pénzeszközök 14.092 E Ft-os összege a Városi Gondozási Központ gondozottainak megtakarításait
foglalja magába, melyet az intézmény elkülönített bankszámlán tart nyilván.
A mérleg forrás oldalán a szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek állománya nagymértékben, 130.040 E
Ft-tal csökkent az előző évi állományhoz viszonyítva. Ennek oka egyrészt, hogy az előző év végén meglévő
magas beruházási szállítói állomány a folyamatban lévő nagyberuházásokkal kapcsolatos áthúzódó számlák
összegét tartalmazta. Ezek a nagy beruházások 2004. év közben befejeződtek. Így év végén a szállítói tartozás
állománya 15.561e Ft.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a helyi adótúlfizetések állományát, a fejlesztési hitelek következő évi
törlesztő részletét, a negyedik negyedévi ÁFA fizetési kötelezettség összegét foglalja magába. A kötelezettség
összege 9.018e Ft-tal meghaladja az előző évi állomány összegét. 2005.évben az utolsó hitel részlet is kifizetésre
kerül.
Pénzmaradvány kimutatás:
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ,Kollégium 2004. évi pénzmaradványa 17 483 e Ft, melyből
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- Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány pályázat kapcsán
17 209 e Ft
- Kiegyenlítetlen szállítói tartozások
88 e Ft
- Szabad pénzmaradvány 186 e Ft
A Kis Bálint Általános Iskola 2004. évi pénzmaradványa 190 E Ft ebből kiutalatlan támogatás 87 E Ft.
Feladattal terhelt 72 E Ft Pedagógus továbbképzés, 118 E Ft Iskola épület esőcsatorna felújítása.
Az iskolának szabad pénzmaradványa nincsen.
A Kner Imre Gimnázium, Kollégium 2004 évi pénzmaradvány összege 9.795 E. Ft, amelyből a kiutalatlan
támogatás összege 3. 640 E Ft, a szakképzési Hj. számla egyenlege 6.100 E. Ft, melyet a számítógépterem fejlesztésére, gépeinek és felszereléseinek korszerűsítésére fordítunk, 2.500 E. Ft a Képviselő-testületi döntés
következtében 2005 évi költségvetés bevételi forrása, mint előző évi pénzmaradvány, 1.195 E. Ft-ot pedig a
multimédiás tanterem kialakításának megrendelt eszközeire, felszereléseinek értékére kívánja felhasználni az
intézmény. Az intézménynek szabad pénzmaradványa nincsen.
A Hármas-Körös Kistérségi Társulás 2004.évi pénzmaradványa -396 E Ft. A Társulás a Polgármesteri Hivatalnak tartozik a munkabér járulék kiadásainak megtérítésére.
A Városi Egészségügyi Intézmény 2004. évi pénzmaradvány összege 23.279 E Ft, mely teljes egészében
Egészségbiztosítási alapból befolyt pénzeszközök maradványa.
A Városi Gondozási Központ 2004. évi pénzmaradványa 17.333 E Ft. 2005.évben induló feladathoz PHARE
pályázat kapcsán az intézmény 16.985 E t támogatást kapott 348 E Ft pedig feladattal terhelt pénzmaradványa
az intézménynek.
Intézmények összesen pénzmaradványa: 68.080 E Ft a Hármas-Körös Kistérségi Társulás -396 E Ft
2005.évi költségvetés bevételei között figyelembe vett pénzmaradvány összege19.451 E Ft. A 2005 évi
költségvetési rendeletbe az intézményeknek 48.629 E Ft pénzmaradványt kell beállítani, melyből a szabad pénzmaradvány összege 186 E Ft.
A Polgármesteri Hivatal 2004. évi pénzmaradványa 214.349 E Ft amely összeg tartalmazza az intézmények
kiutalatlan támogatását - 5875 E Ft, valamint a normatív támogatás elszámolásából adódó + 21.826 E Ft utólagos elszámolású normatív támogatást. Az előző évekről megmaradt pénzmaradvány növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét 47.254 E Ft-tal. 2005. évi költségvetésben a bevételek között 179.205 E Ft feladattal terhelt
pénzmaradvány már figyelembe lett véve. Feladattal terhelt pénzmaradvány még 73.517 E Ft. Szabad pénzmaradvány összege 8. 881 E Ft. A szabad pénzmaradvány összegét a 2005.évi költségvetés rövid lejáratú hitel
felvétel ellentételezésére szükséges fordítani.
2004. évi pénzmaradvány kimutatása:
Megnevezés
Pénzmaradvány
Kis Bálint Ált. Iskola
103
Rózsahegyi Kálmán Ált Isk.
15335
Kner Imre Gimnázium
6155
Városi Egészségügyi Int.
23279
Városi Gond. Kp.
17333
Hármas Körös Kistérség T.
-396
Polgármesteri Hivatal
198398
összesen
260207

Kiutalatlan támogatás
87
2148
3640
0
0
0
15951
21826

adatok E Ft-ban.
összesen
190
17483
9795
23279
17333
-396
214349
282033

Az önálló intézmények által készített 2004 évi szakmai és pénzügyi beszámolók külön mellékletként kerülnek
bemutatásra.
Fenti előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta T. Képviselő-testületnek.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést, továbbá a pénzmaradvány
kimutatásnál a feladattal terhelt pénzmaradványt javasolja elfogadni, a szabad pénzmaradvány összegét a hiány
mérséklésére fordítani.
Gyomaendrőd, 2005. április 19.
Dr. Dávid Imre s.k.
polgármester
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