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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 124. §-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 6 önálló, és 5 részben önállóan
gazdálkodó intézmény működésével tervezte megoldani.
A Városi Gondozási Központnál növekedett az ellátandó feladat, év közben átadásra került a Szent Imre
Idősek Otthona, mely 20 fő ellátott növekedést jelentett.
A Kis Bálint Általános Iskolánál a tervezett létszám leépítés megvalósult. A létszámleépítéshez kapcsolódó
pályázat benyújtásra került, a pályázati pénz 2006. évben a központosított támogatásból megérkezett. 2006.
március 01-től a Közösségi ház feladat ellátása megállapodás keretében valósult meg, melyet a
TEPMLÁRIUS alapítvány működteti.
2005. szeptember 1.-től a Kistérségi szolgáltató iroda a Társulás székhelytelepülésén, Békés városban került
kialakításra. A Kistérség feladata a pályázatfigyelő, pályázati tanácsadó szolgáltatás. A társulás szervező tevékenységével gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatára vonatkozóan a gyermekjóléti szolgáltatás
ellátásáról, 2005. szeptember 1.-től. (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya település területein).
A Békési Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő testületei között létrejött a Gyomaendrőd –
Csárdaszállás- Hunya települési önkormányzatok jogi személyiséggel nem rendelkező társulása. A feladat ellátás
minden évben növekedik. 2005. évben a társulás tevékenységi köre az alapfokú nevelési –oktatási, óvodai nevelésre terjedt ki. 2006. év júliustól létrejött a Városi Családsegítő Központ jogutódja a Térségi Humánsegítő Szolgálat, melynek keretében ellátandó térségi feladat a Családsegítő szolgálat, a Szociális információszolgálat, és a
Gyermekjóléti szolgáltatás. Pedagógiai szakszolgálat körében ellátandó térségi feladat a nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés.
Körzetközponti feladat ellátások:
Az okmányiroda továbbra is körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda működési területéhez Hunya és
Gyomaendrőd település tartozik. Jelenleg 6 munkaállomással rendelkezik. Az iroda hatáskörébe tartozó feladatok az alábbiak:
- személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos feladatok
- személyazonosítóval és a lakcímről szóló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok
- vezetői engedélyek kiadása
- gépjármű ügyintézések
- Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok
- Útlevél ügyintézés
- Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány 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.
I. A feladatellátás általános értékelése
A Képviselő-testület a 3/ 2006. (II.27.) KT rendeletében elfogadta a város 2006. évi költségvetését.
Az eredeti előirányzat főbb összegei: bevételek főösszegét 3.195.998 E Ft, ezen belül a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 71.000 E Ft. forráshiány összegét rövid lejáratú hitel felvétellel tervezett biztosítani. A kiadások tervezett főösszege 3.195.998 E Ft volt.
A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult:
Bevételeknél 3.518.674 E Ft, Kiadásnál 3.518.674 E Ft. A bevételeken belül a rövid lejáratú hitel felvétel öszszege 0 Ft.

Teljesítési összege:
Bevételek: 3.223.346 E Ft ezen belül a saját bevételek összege 2.015.397 E Ft, önkormányzat költségvetési
támogatásának összege 877.396 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek teljesülése 337.481 E Ft, egyéb finanszírozás bevételei -6.928 E Ft.
Kiadások: 2.968.130 E Ft, ezen belül a működési kiadások összege 2.556.145 E Ft. Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 5.268 E Ft, a felújítási kiadások összege 25.287 E Ft, a felhalmozási kiadások
összegei 404.766 E Ft, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10.862 E Ft, Finanszírozási kiadásoknál
rövid lejáratú hitel törlesztés összege 108 E F,t egyéb finanszírozási kiadások összege -9.019 E Ft.
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 feladat 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 a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások,
prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető.
Az állami normatív támogatás 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 támogatásokra. A jogszabályi változás miatt a normatív állami
támogatás a tényleges létszám adatok alapján negyedévente felülvizsgálatra került, és a változás jelentése a
MÁK felé megtörtént. Az év végi normatív támogatás elszámolása előtt minden normatívával rendelkező intézménynél ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó igénylési
alapbizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív támogatás elszámolása az állam felé.
Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek a többlet feladat kiadásának bevételi forrása, illetve a többlet-bevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett működési kiadással-a Városi
Gondozási Központ kivételével- biztosított volt a feladat ellátás az önkormányzat intézményeinél. A Városi
Gondozási Központ részére, tervezési hiba miatt év végén az önkormányzatnak plusz kiegészítő támogatást
kellett biztosítania. A 19/2007. (I. 25.) Gye. Kt. Határozata alapján 19.539.- E Ft többlettámogatást biztosított a
Képviselő-testület az intézmény részére annak érdekében, hogy ne váljon az intézmény működésképtelenné.
Az önkormányzat gazdálkodását pozitívan befolyásolja a megjelent és elnyert pályázatok pénzeszközeinek öszszege.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. évben összesen 16 db pályázatot nyújtott be az egyes pályáztató
szervekhez. A pályázatok elbírálása során 6 db pályázat nyert, 9 db pályázatot elutasítottak, 1 pályázat (címzett
támogatási igénybejelentés) visszavonásra került.
Nyertes pályázatok és az elnyert támogatási összegek 2006-ban:
Pályázati cél
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola felső tagozatos épületének tető héjazat cseréje és álmennyezet készítése
Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben (16 önkormányzat részvételével)
Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás és Kétsoprony települések hulladéklerakóinak rekultivációs kiviteli terveinek elkészítése
„Az Endrődi Tájház eszközfejlesztése”

Támogató szervezet
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

Támogatás (Ft)
7 213 624

Magyar Turisztikai Hivatal

5 000 000

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

4 320 000

Nemzeti Kulturális Örökség
700 000
Minisztériuma
Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése
Útgazdálkodási és Koordi3 000 000
Gyomaendrődön, a 46.sz. főút mellett (Endrőd)
nációs Igazgatóság
Karácsonyi Élelmiszercsomag Akció
Gyermekétkeztetési Alapít35 db élelmivány
szercsomag
A „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának pályázati összesítője 2006. év” című táblázat a benyújtott pályázat
adatait tartalmazza, mely táblázatot a pályázati dokumentációk és egyéb kiegészítő információk alapján kerültek

összeállításra. A táblázatban csak azok a pályázatok szerepelnek, amelyeknél a támogatást pénzben lehetett
elnyerni, nem pedig természetbeni adomány formájában.
Az önkormányzat benyújtotta pályázatát a Gyermekétkeztetési Alapítvány által 2006. novemberében meghirdetett XII. Karácsonyi Élelmiszercsomag Akciójára is. A pályázat célja a rászoruló gyermekek karácsonyi étkeztetésének segítése volt, mely célra 2006-ban nem az egyes intézmények, hanem önkormányzatok pályázhattak. A Térségi Humánsegítő Központ javaslata alapján 89 gyermek számára igényelt önkormányzatunk csomagot, melyből 35 db-ot nyert el a pályázat keretein belül. A csomagokat a Képviselő-testület döntése alapján a
Térségi Humánsegítő Szolgálat osztotta ki. Ennek a projektnek az adatait a mellékelt táblázat nem tartalmazza.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány ezen kívül 2006. év minden hétvégéjén, a Gondozási Központ munkatársai
segítségével, folyamatosan juttatta el 15 nagylaposi gyermek részére élelmiszercsomagját, egy 2005. év végi,
nyertes önkormányzati pályázat alapján (Mindenki ebédel 2006).
2006. II. félévében a Kistérségi Iroda és a Kis Bálint Általános Iskola elkészítette továbbá az iskola pályázatát
„Az Integrációs Pedagógiai Rendszer kiterjesztése a gyomai városrész intézményi fokozatai között – vertikális együttműködési modell kiépítése a hálózattá fejlesztés első lépéseként” címmel (Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program, HEFOP/2006/2.1.5 B). A projekt összköltsége 16.948.814 Ft, mely egyben a
támogatási igény is. A pályázat elbírálása a beszámoló készítése idején még nem történt meg.
Itt jegyezzük meg, hogy ez a program a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában ebben az évben –
szintén ebből a keretből nyert összeg segítségével – már folyamatban van.
Pályázati lehetőségek kihasználása:
Az intézmények 2006. évben, kihasználva a támogatási lehetőségeket, összesen 31 db pályázatot nyújtottak be,
melyek összefoglaló adatait a mellékelt táblázat tartalmazza. Az összefoglalót az intézmények által nyújtott
adatok alapján készítettük el.
A Kis Bálint Általános Iskola számos olyan pályázatot is készített, amelyek eredményét nem lehet pénzben kifejezni, hiszen természetbeni juttatásként nyerte azt el (pl. osztálykirándulások).
A pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek öszszes
költsége (Ft)
823 698 909

Igényelt támogatás
(Ft)
690 914 531

Elnyert támogatás
(Ft)
20 233 624

57 328 026

51 872 026

14 688 234

881 026 935

742 786 557

34 921 858

A pályázatok összesített adataiból jól látható, hogy a 881.026.935 Ft összköltségű fejlesztéshez 742.786.557 Ft
kiegészítő forrást igényelt az önkormányzat. Ezt a két összeget jelentősen torzítja a Kis Bálint Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciójának 665 millió Ft-os összköltségéhez igényelt 598,5 millió Ft címzett támogatás,
mely kérelem a beadás után, a Képviselő-testület döntése alapján visszavonásra került. A beszámoló készítéséig
összesen 34.921.858 Ft támogatást ítéltek meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek.
Összefoglalásként meg kell említeni, hogy a 2006. évet alapvetően a források szűkössége jellemezte mind a
központi, mind a decentralizált, mind az uniós pályázati alapok esetében.
Az önkormányzat fizetőképességének jellemzői:
- a városi kincstár működésével a gazdálkodás fegyelmezett volt,
- az intézmények finanszírozása biztosított volt működési hitel felvétele nélkül.
Bevételi források és azok teljesítése
Önkormányzat összesen bevételek
Megnevezés
Eredeti
Ei.
Saját bevételek
ezen belül:

2038423

Módosított Ei.
2132696

Teljesítés
2015397

adatok E Ft-ban.
Telj.
megtelj /mód ei
osztás% ösz%-a
szes bevét
62,52
94,5

Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.
1250
1250
2289
0,11
Egyéb saját bevétel 239297
242337
255902
12,70
Áfa bevételek visszatér.
14418
28134
35818
1,78
Kamat bevétel
3100
21083
21456
1,06
Gépjárműadó
46000
46000
54890
2,72
Egyéb átengedett központi adók
650
650
786
0,04
Helyi adók,pótl. Birság
5000
5000
17020
0,84
Helyi adó bevételek 185600
214600
220876
10,96
Személyi jöv.adó 819514
843404
838857
41,62
Talajterhelési díj
0
0
521
0,03
Támogatás értékű működési bevétel 420443
350183
314693
15,61
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív.
0
6506
8061
0,40
Költvet. Kieg. Visszatér.
0
0
8824
0,44
Előző évi pénzmaradvány átvétele
0
0
659
0,03
Áhán kívül felhalmozási bev.
125950
134638
106054
5,26
Tárgyi eszk. Imm.javak ért.
0
4550
21323
1,06
Támogatásértékű felhalmozási bev. 110371
111466
7367
0,37
Önkorm. Lakások ,helys. Ért.
11500
50076
42703
2,12
Kölcsönök visszatérülése Áhán kiv.
53897
71246
56242
2,79
Koncessziós díj bev.
1433
1433
916
0,04
Pénzügyi befektetések, részesedések 0
140
140
0,02
Önkormányzat költvet tám.
630059
877396
877396
27,22
Előző évi pénzmaradvány
456516
508582
337481
10,47
Finanszírozási bevételek
71000
0
-6928
-0,21
Bevételek összesen
3195998
3518674
3223346
100
A 2006. évi költségvetés teljesített bevételek 89,53%-a tárgyévi, míg 10,47 %-a előző évről származó (az előző
évi pénzmaradvány felhasználásából adódó) bevétel volt.

183,12
105,6
127,31
101,77
119,33
120,92
340,4
102,92
99,46
89,86
123,9

78,77
468,64
6,61
85,28
78,94
63,92
100
100
64,24
91,61

A bevételek részletesebb áttekintése
A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest -293.328 E Ft-tal kevesebb, ami 8,39 %-os bevétel
kiesést mutat.
A bevétel teljesítés részletes elemzése az alábbiak szerinti:
Saját bevételek teljesítése 94,5 %, a tervezetthez viszonyítva 5,5 % a bevétel kiesés aránya. A saját bevételek
teljesülésén belül a kamat bevételek 1,77% -al haladták meg a tervezettet, a bírság bevételeknél 12.020 E Ft -tal
több bevétel teljesült a tervezetthez képest. A működési célú pénzeszköz átvétel 123,9 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest. Az adó bevételek teljesülése 102,92 %, ezen belül az iparűzési adóbevétel 102,84 %os.
Adóbevételek részletes elemzése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2006. adóévben és az azt megelőző adóévben összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:
Adótípus

Bevétel öszszege 2005ben/eFt

Bevétel
összege
2006ban/eFt

Bevétel változása/eFt

Záró hátralék 2005.
december
31-én/eFt

Záró hátralék 2006.
december
31-én/eFt

Hátralék változása/eFt

Építményadó

10584

11625

1041

4211

4186

-25

Telekadó

2793

2807

14

1386

1198

-188

Magánszemélyek
kommunális adója

18421

16597

-1824

7393

6664

-729

Iparűzési adó

149739

184080

34341

29048

31049

2001

Idegenforgalmi adó

4049

5766

1717

4

128

124

Talajterhelési díj
Gépjármű adó

497
49097

521
54890

24
5793

60
15157

80
14482

20
-675

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

478

786

308

694

6

-688

4701

5796

1095

28617

29432

815

240359

282868

42509

86570

87225

655

1719

6949

5230

5853

10339

4486

mindösszesen
242078
289817
47739
92423
97564
5141
Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőség csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott behajtási
cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a jelzálog bejegyzés és a végrehajtási eljárásba történő
bekapcsolódás. A 2006-os évben a hátralékok összege együttesen nőtt, de ha a záró összeget megvizsgáljuk
aszerint, hogy az összes hátralék milyen arányban tartalmaz előző évről áthozott hátralékot és folyó évben keletkezett hátralékot, akkor lehet látni az éves behajtási cselekmények eredményét.
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 43.496.000.-Ft, ami közvetett támogatásként csökkenti az adóbevételt.
2,/ Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése
Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági
eljárás keretén belül tartozás elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2006. évben 65 db. ezirányú kérelem
érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.

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

2006. június 30.
Részletfizetés (Ft)
fizetés halasztás (Ft)
1794
0
325100
452885
132246
30870
2394954
109852
326196
0
3290142

3025062
2352167
421747
7480
6290211

Törlés (Ft)
0
25 110
0
358 400
0
328 287
9 897
721 694

Tőketartozás törlése iparűzési adó, pótlék és bírság vonatkozásában történt. Az iparűzési adó elengedésére
vállalkozó kérelmére, gazdasági helyzetének negatív alakulása miatt került sor, közművelődési tevékenység
esetén. 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 2006-os
adóévben megtérülnek.
2./ Adóhatósági ellenőrzés:
2006 évet érintően az alábbi területeken végeztünk 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, 2006-ban 2 fő függetlenített vendégellenőrt is alkalmaztunk.
A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a területet, és minden ellenőrzésről feljegyzést készítettek.
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
iparűzési adóalanyok körén túl ez érinti a magánszemélyeket is, így 2006-ben 546 db. incassót adtunk ki,
67 500 000.-Ft összegben.
A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál összesen 356 esetben letiltást adunk ki, melynek összegszerűségét a következő táblázat mutatja.
Érintett adónem
2006 (Ft)
Építményadó
365215
Telekadó
42510
Magánszemélyek kommunális adója
1032650
Iparűzési adó
536200
Gépjármű adó
965214
Talajterhelési díj
0
Bírság
410210
Pótlék
724131
Egyéb és idegen, behajtásra
3562400
kimutatott köztartozás
Összesen
7638530
A letiltások foganatosítása folyamatos, a megtérülés áthúzódik a 2007. költségvetési évre.
A felhalmozási célú bevételek a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódnak. Az államháztartáson kívülről és belülről
származó bevétel kiesések a 2006. évben pályázati kiírás miatt meg nem valósult beruházásokhoz kapcsolódnak,
(Parkoló ép. Stb.) illetve folyamatban lévő, de pénzügyileg a támogatótól még meg nem érkezett pályázati forrás, okból valamint a beruházóval még meg nem történt elszámolásokból adódnak. A belvíz program beruházás
pályázati bevétele a Megyei Önkormányzatnál kerül elszámolásra, mivel a közös beruházás lebonyolítója a Megyei Önkormányzat.
A kölcsönök visszatérülésénél a lakosságnak nyújtott hitelek törlesztéseinek bevételei jelentkeznek. (lakás,
belvíz, csatorna hitel)
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 337.481 E Ft. Előző évről áthúzódó támogatásokból felhasználásra
került a lakossági belvíz károk enyhítésére kapott 99.789 E Ft, melyből 90.143 E Ft a lakosság részére kifizetésre került, ugyanakkor 9.646 E Ft-ot az önkormányzat a költségvetésbe visszafizetett felhasználási igény lemondása miatt.
Költségvetési támogatás összege 877.396 E Ft, melynek része a normatív állami hozzájárulás 606.013 E Ft
összege. A 22.912 E Ft összegű központosított támogatás, 156.018 E Ft normatív kötött támogatás. Vis maior
támogatásból 12.109 E Ft, összeg melyből 5.000 E Ft-ot a Kner Imre Kollégium felújításához, 4.298 E Ft–ot a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tetőhéjazat cseréjéhez, továbbá 2.811 E Ft-ot belvíz védekezésre.
A vis maior tartalékból 55.914 E Ft összeget kapott az önkormányzat a belvíz és árvíz okozta károk enyhítésére.
Egyéb központi támogatásból a lakossági ingatlanokban keletkezett károk enyhítésére 22.366 E Ft összeget
juttatott a központi költségvetés. Itt került megtervezésre 2.064 E ft összegben a nyári gyermekétkeztetés forrása.
Hitel állomány változása
A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata tartalmazza a költségvetési hiány 71.000 E Ft rövid lejáratú hitel
bevételét, a teljesítés, azaz a hitel felvétel nem történt meg.

A 3.000 E Ft hiteltörlesztés nem teljesült. 2005. évben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati pénzeszköz megelőlegezése miatt előfinanszírozáshoz vette fel az összeget, azonban a pályázati pénz még nem érkezett
meg. A megszűnt csatornamű társulás 108 E Ft hitel törlesztése teljesült a rövid lejáratú hitelek törlesztésénél.
Önkormányzat összesen Kiadások alakulása:
Megnevezés

2006.év

adatok E Ft-ban
Teljesítés

Eredeti
Módosított
Személyi juttatás
995985
1075587
1055970
Munkaadói járulék
319822
344691
337534
Dologi kiadás
568117
688723
648921
Kamat kiadás
5593
8613
7408
Egyéb műk.célú tám.
430544
559446
492511
kiadások
Tervezett tartalék
332738
220480
0
Támogatás
helyi
1000
12623
12343
önk.költ szervnek.
Előző évi pénzma0
0
5268
radvány átadás
Ellátottak
pénzbeli
0
1458
1458
juttatása
Működési
kiadás
2653799
2911621
2561413
összesen
Felújítások
21266
35394
25287
Intézményi
beruh.
419400
445956
299621
kiadások
Beruházások
Áfa
82188
87480
57741
kiadása
Támogatás
értékű
3018
3182
3182
felhalmozási kiadás.
Felhalm.egyéb váll
0
2397
2397
Felhalm. háztart.
4333
14288
13750
Felhalm non prof.sz
358
3146
2788
Felhalmozási kiadá530563
591843
404766
sok összesen
Kölcsnyújt.áh.kiv
8666
12102
10862
Hosszú lejáratú hitel
2970
3108
108
törlesztés
Finanszírozási
ki-9019
adás
Kiadás összesen
3195998
3518674
2968130
A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 86,30 %-a. 2006. évre tervezett bérfejlesztés
mind a közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél teljesült a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesült.
A Kis Bálint Általános Iskolánál a gyermek létszám csökkenésből adódó létszám leépítés szintén megvalósult. A
Közösségi Ház feladat ellátás változása miatt szintén létszámleépítésre került sor 2006. március 01-től.
A személyi juttatások teljesítés aránya alacsonyabb a módosított előirányzatnál, 98,14 % melynek oka, hogy a
közcélú foglalkoztatás miatt kevesebb közhasznú munkavégzőt foglalkoztattunk, valamint a Gyesen lévők helyettesítésénél bérmegtakarítás keletkezett. Az összes kiadáshoz viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak
aránya 46,95 %-os.
A dologi kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 21,86 %. Teljesítése 94,22 %elmarad a módosított
előirányzattól. A szolgáltatások körében nem teljesült a tervezett kiadás, 9.979 E Ft összegben . (Ezen belül a
kisjavítás, karbantartás 6.648 E Ft, az egyéb üzemeltetés fenntartási szolgáltatásnál 2.147 E Ft, a továbbszámlázott szolgáltatásnál 264 E Ft.) ) A kamat kiadás a megszűnt Hármas-Körös Csatornamű Társulat által felvett
223.500 E Ft hitel esedékes kamatát foglalja magába.
Felhalmozási kiadások: Az összes felhalmozási kiadás 415.736 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten.
A teljesülésénél a tervezett nagyobb beruházások megvalósultak, a 26 db. út beruházás megtörtént, az Erzsébet

Ligetnél a buszmegálló és a buszforduló elkészült. Kialakították a Blaha úti gyalogátkelő helyet, pályázati
pénzből megvalósult az Iskola út beruházás második mérföldköve. A kerékpár utak engedélyezési tervei folyamatosan készülnek. 2006. évben ezen beruházásokra összesen 263.676 E Ft összeget fordított az önkormányzat.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2.788 E Ft összegben vásárolt pályázati pénzből számítástechnikai eszközöket.
Vagyon alakulása 2006. évben
Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest csökkent 206.235 E Ft-tal. A befektetett eszközök csökkenése 137.525 E Ft, melynek oka az elszámolt értékcsökkenések hatása, továbbá vagyonértékesítés során eladásra került az ENCI épülete.
A pénzeszközök is változtak, 78.583 E Ft-os csökkenést mutat az előző évhez képest.
Források változásainál a tőke változás 156.766 E Ft csökkenést mutat. A tartalékok összegei csökkentek,
84.356 E Ft-tal A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest 192 E Ft-tal a megszűnt csatornamű társulás hitelével nőtt. A kötelezettségek árú szállításból 23.163 E Ft összeggel nőttek az előző évhez
képest. Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 18.767 E Ft a növekedés.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2006. évi mérlegbeszámolóban az alábbi értékelés és értékvesztés
elszámolását engedélyezte:
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva
Befektetés megnevezése
Békés Mérnök Kft.
üzletrész
Fürdő üzletrész
Gyomaszolg üzletrész
Magyar Cukor
részvény
OTP törzsrészvény
Vízművek részesedés

Befektetés összege
( Ft )
100.000
3.000.000
69.630.000
67.000
2.000
82.922.000

Társaság megnevezése
Békés Mérnök Kft.

2006. évi jegyzett
tőke változása
Értékesítve 2006.
évben
2004. évben alakult

Számviteli módosítás
A kivezetés már
megtörtént
Nem

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

Változatlan

Nem

Változatlan

Nem

OTP Rt.
Vízművek Rt.

Nincs adat
Növekedett

Nem
Nem

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2006 évi mérlegbeszámolóban a helyiségbérleti díj követelések összege 165.600,- Ft –tal csökkentésre kerüljenek.
2006. évi pénzmaradvány kimutatása intézményi részletezéssel:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kollégium 2006. évi pénzmaradványa 1.763 E Ft, melyből
kiutalatlan támogatás 301 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány
816 E Ft
- Szabad pénzmaradvány 947 E Ft
Kis Bálint Általános Iskola 2006. évi pénzmaradványa 4.481 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 3.090 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány 1.660 E Ft.
- Szabad pénzmaradvány 2.821 E Ft
Kner Imre Gimnázium, Kollégium 2006 évi pénzmaradvány összege 3.553 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás
827 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány
3.553 E Ft (szakképzési hozzájárulás összege)
- Előző évről áthozott pénzmaradványa 3.740 E Ft
- Szabad pénzmaradvány 0
.Városi Egészségügyi Intézmény 2006. évi pénzmaradvány összege 30.751 E Ft, mely teljes egészében Egészségbiztosítási alapból befolyt pénzeszközök maradványa.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány
30.751 E Ft
- Szabad pénzmaradvány 0

Városi Gondozási Központ 2006. évben nem képződött pénzmaradvány az intézménynél. Az előző évekről
áthozott pénzmaradvány 362 E Ft, mely feladattal terhelt.
Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványa 212.371 E Ft amely összeg tartalmazza az intézmények kiutalatlan támogatását – 4.218 E Ft, valamint a normatív támogatás elszámolásából adódó -2.004 E Ft visszafizetendő normatív támogatást. A módosított pénzmaradvány összege: 206. 149 E Ft.
Előző években képződött pénzmaradvány összege 167. 362 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány összege 168.037 E Ft
- Szabad pénzmaradvány 38.112 E Ft
Az önálló intézmények 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolói a melléklet szerint készültek el.
Polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények
Bevételek alakulása:
Saját bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %. Az önkormányzat összesen bevételéből a Polgármesteri Hivatal bevétele, 86,47 %.
- Működési bevételek részletezése:
Támogatás értékű működési bevételek összesen: 107.417 E Ft
- ebből
Központi költFejezet kezelésű Elkülönített
Helyi önkorségvetési szerv- előirányzatból
állami alapoktól mányzatoktól
től
26794
46855
26958
4785

Kistérségi Társulattól
2025

Államháztartáson kívülről származó működési bevétel összege 1.778 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 175.127 E Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése 21.323 E Ft mely tartalmazza a Gázvezeték elosztó értékesítés bevételét 16.667
E Ft összegben, valamint 4.536 E Ft összegben értékesített föld területet.
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 6.345 E Ft, melynek része a zöldterület fásítási pályázat
2.087 E Ft összege, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2.958 E Ft Tanoda pályázata, a Tájház
700 E Ft eszköz vásárlási pályázati forrása, valamint előző évről áthúzódó akadálymentesítés pályázati pénz
elszámolás 600 E Ft összege.
- 1.021 E Ft otthon teremtési támogatás összege.
- Államháztartáson kívülről származó felhalmozási bevétel összege 103.734 E Ft, ebből EU forrásból származó bevétel 50.084 E Ft, amely összeg az Iskola út beruházáshoz kapcsolódik. A lakosság út-közmű érdekeltségi hozzájárulásra 26.331 E Ft összeget fizetett be. Beköltözési hozzájárulás címen 24.550 E Ft került
a bevételek közé. Közérdekű kötelezettségvállalás összege 1.805 E Ft, mely összeg a Gondozási központ
támogatását növeli. Árvíz okozta károk védekezéséhez 500 E Ft pénzeszközt utalt át Kállai Ferenc színművész.
- Önkormányzati lakás és egyéb helyiség értékesítés bevétele 42.703 E Ft. ENCI értékesítés nettó bevétele
21.000 E Ft, egyéb ingatlan értékesítésből 21.703 E Ft bevétel keletkezett.
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 56.242 E Ft, előző évről az állami támogatás elszámolás
összege 4.216 E Ft. A lakossági szennyvíz csatorna érdekeltségi hozzájárulásra befizetés történt 29.681 E Ft
összegben 15.000 E Ft tulajdonosi kölcsönt visszafizette a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Az önkormányzat által
juttatott kölcsönökből visszafizetésre került 6.683 E Ft lakás hitel, munkáltatói kölcsönből 59 E Ft, belvíz hitelből 3.217 E Ft, egyéb szociális juttatásból 1.602 E Ft.
Pénzügyi befektetések bevétele 140 E Ft. A 100 E Ft értékű Békés Mérnök üzletrész került eladásra.
Hitel felvételre nem került sor a bevételeknél.
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok

Eredeti ei.
278713
85538

Módosított ei.
316063
102252

Teléjesítés
303409
98399

Telj/mód. Ei %
96,00
96,23

Dologi kiadások
247335
337213
320468
95,03
Kamat kiadások
5593
8613
7407
86,00
Müködési célú
431544
568146
500950
88,17
kiadások, támogatások
Tartalékok
332738
220480
0
Működési kiadás
1381461
1552767
1230633
79,25
összesen
Felújítások
18627
17524
4174
23,82
Beruházások Áfá485449
505271
349051
69.08
val
Tám.értékű felhal3018
3182
3182
100,00
mozási kiadás
Államházt. kívűlre
4691
19831
18935
95,48
pénzeszköz átadás
Kölcsönök nyújtása
8666
12102
10862
89,75
Finanszírozási
2970
3108
-1572
kiadás
Előző évi pénzma5268
radvány átadás
Mind összesen
1904882
2113785
1620533
76,66
A működési kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 79,25 %. A tervezett tartalék kiadásból,
112.258 E Ft összeg került felhasználásra. A dologi kiadásoknál a belvíz-, és árvíz okozta károk elhárítására az
alábbi táblázat nyújt tájékoztatást.
A 2006. tavaszi belvíz okozta károkra és védekezési költségekre kapott és meg nem kapott Belügyminisztériumi
támogatások:
Megnevezés

Felmerült és Igényelt vis
becsült költ- maior támoségek (Ft)
gatás (Ft)

2006. február-márciusi
belvíz védekezés

37.740.000

Önkormányzati épületben keletkezett belvízkár (Gyepmesteri Telep)
Összesen:

4.850.000

42.590.000

Kapott
előleg (Ft)

37.740.000 15.663.000
4.850.000

0

42.590.000 15.663.000

További
Meg nem
Központi
megyei
támogatás
kapott vis
támogatás
(Ft)
maior támo(Ft)
gatás (Ft)
1.850.000 18.881.852
0

1.345.148

2.425.000

2.425.000

1.850.000 21.306.852

3.770.148

A 2006. tavaszi árvíz okozta károkra és védekezési költségekre kapott és meg nem kapott Belügyminisztériumi
támogatások:
Megnevezés

Árvíz elleni védekezés
önkormányzati költségei
Önkormányzati közutakban keletkezett
árvízvédekezés okozta
károk

Felmerült és Igényelt vis
becsült költ- maior támoségek (Ft)
gatás (Ft)

Kapott
előleg (Ft)

16.068.793

16.068.793 15.108.000

80.459.000

72.413.000

0

További
Központi
Meg nem
megyei
támogatás
kapott vis
támogatás
(Ft)
maior támo(Ft)
gatás (Ft)
960.793

0

0

0

3.836.000

68.577.000

Önkormányzati épületekben keletkezett
árvízvédekezés okozta
károk (Katonák elszállásolása)
Összesen:

13.559.413

110.087.206

12.203.472

0

0

0

12.203.472

100.685.265 15.108.000

960.793

3.836.000

80.780.472

A működési célú támogatások kiadásai közül a társadalom-, szociálpolitikai juttatás összege 271.064 E Ft az
alábbi részletezéssel:
Megnevezés
Munkanélküliek rendszeres segélye
Időskorúak járadéka
Normatív lakásfenntartási támogatás
Eseti lakásfenntartási támogatás
Adósság csökkentési támogatás
Ápolási díj
Felnőtt átmeneti segély
Gyermek átmeneti segély
Temetési segély
Rendszeres GYVT (ápr.hóig.)
Belvíz károsultak segélyezése
Közköltséges temetés
Nyári gyermek étkeztetés
Idősek ajándékozása
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.
Gyermektartásdíj megelőlegezés
összesen

Összeg E Ft
67833
4345
29673
32
2365
19222
6473
21908
1348
5969
101840
303
2064
2616
4386
687
271064

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozások részére 138.321 E Ft részletezve az alábbi:
Megnevezés
Összeg E Ft
Lapkiadás
753
Orvosi ügyelet
6039
Autóbusz közlekedésre
5549
Katona József Művelődési ház
6423
Art Mozi pályázati kötelezettség vállalás
575
Gyermeknapi rendezvényre
100
Liget Fürdő Kft
53677
Gyomaszolg Kft szemét szállításra
55172
Gyomaszolg Kft utak felújításához
10033
összesen
138321
Megállapodás keretében működő óvodáknak 41.679 E Ft került átadásra, bölcsődei feladat ellátására 3.337 E Ft
összeget biztosított az önkormányzat. Az ifjúsági, - civil,- és sport alapok felosztott pályázati összegei kifizetésre
kerültek.
Felújítások teljesítése: A módosított előirányzatban tervezett 17.524 E Ft felújításból 4.174 E Ft teljesült, melynek aránya 23,82 % az előirányzathoz viszonyítva. Az óvodáknál tervezett felújítások teljesültek. A járda felújítás 1.700 E Ft összegben teljesült.
Felhalmozási kiadások teljesítése: 2006. évre a Polgármesteri hivatal fejlesztési kiadásainak jelentős hányadát
189.664 E Ft a 26db. utca út építése adta. A tervezett fejlesztési kiadásokhoz viszonyított aránya 37,88 %. Befejeződött az Iskola út építése pályázati forrás felhasználásával, az előző évről áthúzódó kiadás összege 30.412 E
Ft. Elkészült saját erőből az Erzsébet Liget buszforduló és megálló, a tervezett beruházás összege 26.879 E Ft.
A pályázati pénzből megvalósulni tervezett kerékpárút beruházás tervdokumentációi elkészültek, azonban pályázat hiányában a kivitelezés nem készült el. Öregszőlőben elkészült 21.498 E Ft összegben a Szent Imre Idősek Otthona. A beruházás során felújításra került Öregszőlőben a Gondozási Központ épülete. A saját erőből
megvalósított beruházás 40 fős idősek klubja, 10 fő átmeneti elhelyezésben részesülő és 10 fő végleges gondo-

zott részére szolgáló épület kialakítását jelentette a meglévő épület átalakításával és bővítésével. Az elkészült
létesítmények a Városi Gondozási Központnak kerültek átadásra.
Folyamatban maradó beruházás a belvíz program összekötő csatorna Gyomaendrőd belvízrendezése I. ütem
(Endrődi három holtág összekötése) építési munkái:
A beruházás címzett támogatásból valósul meg, a Békés Megyei Önkormányzat lebonyolításában. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 10 %-os saját erővel járul hozzá a beruházáshoz, abban, mint leendő üzemeltető vesz
részt. A létesítmények 2006. évben elkészültek, azonban a Révzug kotrása csak 2007. évben fog befejeződni.
A Tulipános óvoda beruházása férőhelybővítés miatt volt indokolt, növekedett az ellátottak száma a külterületen.
Pályázati lehetőség hiánya miatt elmaradt a Liget Fürdő parkoló, csúszda, és a termálkút beruházása. Számítástechnikai eszközvásárlásra a hivatal 5.340 E Ft összeget fordított.
A szakfeladaton működő tájház működési kiadása szintén a tervezett alatt teljesült.
Fejlesztési kiadásai között elkészült a nyitott szín, audiovizuális eszköz beszerzés 800 E ft összegben
Rendezvényei: Betlehemezés a tájházban, Magyarországi Tájházak Szövetségének Regionális Fóruma, É. Kovács László festőművész kiállításának megnyitója, Háborús emlékek c. időszaki kiállítás megnyitója, Lóvontatású mezőgazdasági eszközök c. állandó kiállítás megnyitója III. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia, Néprajzi Tábor MTA: VEAB: Kézműves-ipartörténeti Munkabizottság kihelyezett ülése
2006. évben látogatók száma: 2314 fő volt.
A részben önálló intézményeknél a 2006. évi működési kiadás teljesítések a tervezett alatt valósultak meg.
A Városi Könyvtárban a regisztrált (beiratkozott) használók száma 832 fő kölcsönzött dokumentumok száma
17.214 db.
(Tájékoztatásként a városban működő másik könyvtár adata az alábbi: A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Könyvtárnál a regisztrált használók száma 1181 fő, kölcsönzött dokumentumok száma 52.230 db. )
A két könyvtár 2006.évi működési kiadása összesen 25.519 E Ft
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatkörében 2006.évben 537 fő részesült családsegítésben.
A szociális információs szolgálatot igénybe vevő családok száma 92, esetek száma 203 . Gyermekjóléti szolgáltatás területen a 3 településen (Hunya, Csárdaszállás és Gyomaendrőd) 100 család 226 gyermeke vette igénybe a
szolgáltatást.
Az intézmény a működéséhez, a feladatok ellátásához maximálisan kihasználja a pályázati lehetőségeket.
A Városi Zene és Művészeti Iskola 2005/2006. tanévben beíratott tanulók száma 693 fő 47 tanulócsoporttal
működött, 581 fő gyermekre volt jogosult normatív állami támogatás igénybevételére. 2006/2007. tanévben 624
fő volt a beiratkozott tanulók száma, 46 tanulócsoporttal. 515 tanulóra lehet igényelni normatív állami támogatást.
Bevételek alakulása
Az intézmény bevételei a térítési díjak, illetve pályázat útján szerzett bevételek.
A lemorzsolódás és a jelentkezők száma nem a tervezett költségvetés szerint alakult. Az intézmény átlag 557
tanulót tervezett, de 2006. szeptember 1-ben csak átlag 537 fő valósult meg.
Zene tanszak

Előirányzott
Befizetett
Kimaradt
Kedvezményt kért
Jogszabály alapján
Térítési díj mentes

Tanuló/fő
Összeg/Ft
Tanuló/fő
Összeg/Ft
Tanuló/fő
Összeg/F
Tanuló/fő
Összeg/Ft
Tanuló/Fő

2005/2006 II.
félév
141
895765,136
650524,5
23475,25
109226,26

2006/2007.
I. félév
144
847650,144
762038,0
0
21
63612,4

103540,22000,Összeg/Ft
A zene tanszakon 330853 Ft-tal kevesebb térítési díj került beszedésre.
Képzőművészet
Táncművészet
2005/2006 2006/2007. 2005/2006 2006/2007.
II. félév
I. félév
II. félév
I. félév
243
161
136
140
Előirányzott
Tanuló/fő

Szín- és bábművészet
2005/2006 2006/2007.
II. félév
I. félév
60
70

Befizetett
Kimaradt
Kedvezményt
kért
Jogsz.alapján
Térítési díj
mentes

Összeg/Ft
Tanuló/fő
Összeg/Ft
Tanuló/fő
Összeg/F
Tanuló/fő

729150
224
398030
19
67620
11

545550
161
502925
0
0
7

333661
136
280661
0
0
1

409300
140
398162
0
0
3

205200
51
154550
9
31700
0

224650
70
154425
0
0
16

Összeg/Ft
Tanuló/Fő

64900
81

9675
8

450
19

33988
2

0
8

33025
15

18950

37200

198600
32950
52550
7150
Összeg/Ft
A csoportos tanszakon: 558758 Ft-tal kevesebb térítési díj került beszedésre.

Pályázatok:
A 2006. költségvetési évben két pályázatot nyújtott be a Városi Zene- és Művészeti Iskola.
1./ Közoktatási Közalapítványhoz: Közoktatási intézmények eszközállományának bővítése.
Elnyert támogatás: 613.000 Ft.
2./ Közoktatási Közalapítványhoz: Pedagógusok továbbképzése C.
Elnyert támogatás: 233.000 Ft.
Mindkét pályázat megvalósításának határideje: 2007. június 15.
A pályázat elszámolási határideje: 2007. június 30.
A pályázat elszámolása utófinanszírozással történik, így az intézmény bevételeként csak a 2007. évi költségvetésben jelentkezik.
Kisebbségi Önkormányzatok beszámolói:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. év során 11.080 E Ft bevétellel gazdálkodott, melyből 10.781 E Ft
kiadást teljesített. A 2006. évi pénzmaradványa 299 E Ft.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006 évi bevételei és kiadásai a Tanoda Pályázattal és a Kisebbségi Önkormányzat alapműködésével kapcsolatban jelentkeztek.
A Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2004. évben pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz Tanoda típusú tevékenységek a gyomaendrődi hátrányos helyzetű tanulók
iskolai sikeressége érdekében. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű tanulókat az iskolai előrejutásában, sikeres pályaválasztásban, melyen 15.000 E Ft támogatást nyert. A támogatás forrása: 11.250 E Ft Az
Európai Szociális Alap, 3.750 E Ft hazai forrás. A program végrehajtásához szükségessé vált rövid lejáratú hitel
felvétele 3.000 E Ft összegben, ahhoz hogy a támogatást az utófinanszírozás miatt igénybe tudjuk venni. A
program megvalósítása során 2005-2006. években 12.000 E Ft támogatás került átutalásra. A program 2006
évben befejeződött 2006. szeptemberben a program végelszámolása megtörtén, azonban az utolsó támogatási
rész. 3.000 E Ft kiutalása áthúzódik 2007. évre, melyből a mikrohitelt rendezni tudja a Kisebbségi önkormányzat.
A Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a cigányzenész találkozó költségeinek fedezetére összesen
250 E Ft-ot nyert, a Magyarországi Cigányokért Alapítványtól 200 E Ft-ot, a Békés Megyei Önkormányzattól
pedig 50 E Ft-ot.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 1-től 2006 december 31-ig 5 fő közhasznú foglalkoztatására
nyert pályázatot, mely 90 %-os támogatást biztosított, valamint közhasznú foglalkoztatásával lett megoldva 2 fő
adminisztratív dolgozó foglalkoztatása.
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2006 évben 1039 E Ft bevétellel és 758 E Ft kiadással gazdálkodott. A
2006 évi pénzmaradványa 281 E Ft.
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2006 évi működése során legfontosabb feladatai között szerepelt a Fő úti
iroda kialakítása. A Kisebbségi Önkormányzat részt vett a XV. Békés Megyei Kulturális Napon Orosházán,
Mezőberényben a Márton napi rendezvényen.

Az Orosházi és Eleki sváb bál rendezvényen a Gyomaendrődi Német Kisebbség képviselői is részt vettek. A
helyi hagyományok szerint 2006. évben Gyomaendrődön is megrendezésre került a sváb bál, melyen a Baranya
megyei Sramli zenekar biztosította a hangulatot.
A kisebbségi önkormányzat decemberi ülésén döntött a német nyelvet oktató közoktatási intézmények támogatásáról, melynek keretében a német nyelvi oktatást segítő oktatási anyag vásárlására ( könyv, hanganyagok, nyelvvizsgára felkészítés) került sor.. A kisebbségi önkormányzat támogatásáról biztosította a gyomai Evangélikus
egyházat a templom felújítására.
Pénzügyi Osztály által kimutatott kintlévőségek behajtására tett intézkedések:
Út érdekeltségi hozzájárulás:
2006. évben az összes ügyfelek száma 1177 fő volt., ebből 2006. év előtti kivetések alapján 528 fő, 2006 évi
kivetés alapján 649 fő.
2006. előtti útépítési érdekeltségi hozzájárulás kintlévősége 3.343.917 Ft, mely 158 fő tartozását jelenti. 2006
évben befizetésre került 6.855.249 Ft. Az adó osztálynak átadásra került behajtásra 68 fő tartozása 2.028.620 Ft
összegben, melyből végrehajtás során 917.528 Ft behajtásra került, 30 fő ügyfél tartozása megszűnt, 19 fő tartozása 516.279 Ft összegben visszakerült az adóosztályról, mert az ügyfeleknek letiltható jövedelme nem volt,
2006.december 31 én az adó osztályon folyamatban lévő ügy 19 fő esetében 594.813 Ft összegben.
2006. évben bírósági fizetési meghagyás kibocsátásával 45 fő 1.199.047 Ft tartozását kezdeményeztük , melyből 22 fő 563.735 Ft összegben rendezte tartozását. 23 fő tartozásának behajtása 635.312 Ft összegben folyamatban van, melyből 2 fő tartozását részletekben rendezi.
2005. évben 26 út építése kezdődött el az útalap megépítésével, az érdekeltségi hozzájárulás kivetésére 2006. év
nyarán került sor.33.295.408 Ft összegben 649 ügyfél részére. 2005. évben befizetésre került 6.101.947 Ft, 2006
évben 19.475.660.Ft, 2006. december 31-én a kintlévőség 7.717.801Ft, mely 183 fő tartozását foglalja magába.
A kivetések fizetési határideje 2006. augusztus, szeptember hónapban lejárt. Október elején 240 fő részére küldtünk ki fizetési felszólítást. 2007. év elején meg egy felszólítást küldünk nem fizető ügyfeleinknek és azt követően fogjuk a bíróságon fizetési meghagyás kibocsátásával érvényesíteni követelésünket.
Belvíz kölcsön:
A belvíz kölcsön szerződés szerinti tartozás 2006. december 31-én 22.434.267 Ft, mely 126 főt érint. 2006.
évben befizetésre került 3.216.960 Ft 14 fő tartozása megszűnt. 2006. december 31-én a 126 hitel számlából 53
fő kisebb nagyobb hátralékkal rendelkezik 2.050.760 Ft összegben.
A hátralékosok állománya az alábbi megosztás szerint alakult:
Hátralék összege
Ft
0 - 1.000
1.001 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 50.000
50.001 -100.000
100.001 Kamattal tartozó
Összesen:

Hátralékosok állománya
db
9
19
4
11
4
6
53

Ebből végrehajtás alatt áll
db

5
3
6
14

2006. évben a belvízhitel számlákból 20 fő ellen folyt végrehajtási eljárás 6.871.301 Ft összegű tartozás miatt,
melyből 824.831 Ft megtérült. 3 fő tartozása teljesen megszűnt, mely 301.276 Ft hiteltartozást és hozzá kapcsolódó 123.466 Ft kamatot, valamint 31.021 Ft végrehajtási költséget foglal magába. 2006. év végén 16 fő ellen
volt folyamatban végrehajtási eljárás. Ebből 5 fő - 2.217.1855 Ft- végrehajtásra adott tartozásából fizetési meghagyás szakaszában 267.666 Ft folyt be. 3 fő rendszeresen fizet jegyzőkönyv alapján, 2 fő esetében várható,
hogy a végrehajtó felé átadásra kerül a tartozás behajtásra. 4 fő esetében -1.488.548 Ft tartozás összegével bekapcsolódtunk a végrehajtási eljárásba, melyből 160.975 Ft befolyt. Végrehajtó általi végrehajtás alatt áll 7 fő,
3.046.484 Ft összegű tartozása, melyből 277.106 Ft megtérült. 1 fő esetében jövedelméből letiltással rendszeres
a törlesztés. 4 fő jegyzőkönyvben vállalta, hogy rendszeresen törleszti tartozását a hivatal felé. 1 fő esetéven
kétszeri sikertelen árverés miatt a végrehajtás szünetel.
A hátralékkal rendelkező ügyfeleinket negyedévenként rendszeresen felszólítjuk, és amennyiben fizetési kötelezettségüknek mégsem tesznek eleget intézkedést teszünk a bírósági úton történő végrehajtásra.

Lakáshitel:
A lakáshitel kölcsön szerződés szerinti tartozás 2006. december 31-én 37.476.966 Ft, mely 232 főt érint. 2006.
évben befizetésre került 6.682.546 Ft 18 fő tartozása megszűnt. 30 fő kapott 2006. évben 7.153.300 Ft összegben melynek törlesztése 2007. januártól esedékes. 2006. december 31-én a 202 hitel számlából 63 fő kisebb
nagyobb hátralékkal rendelkezik 894.475 Ft összegben.
A hátralékos állomány alakulása az alábbi megosztás szerint:
Hátralék összege
Ft
0 - 1.000
1.001 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 50.000
50.001 -100.000
100.001 Kamattal tartozó
Összesen:

Hátralákos állomány
db
2
33
10
13
5
7
70

Ebből végrehajtás alatt áll
db
2
2
7
4
7
22

2006. évben a lakáshitel számlákból 17 fő ellen folyt végrehajtási eljárás bírósági úton 1.968.803 Ft összegű
tartozás miatt., melyből 454.863 Ft megtérült. 1 fő tartozása teljesen megszűnt 269.985 Ft összegben. 2006. év
végén 22 fő ellen volt folyamatban végrehajtási eljárás. Ebből 3 fő 397.339 Ft végrehajtásra adott tartozásból
fizetési meghagyás szakaszában 71.905 Ft folyt be. 1 fő rendszeresen fizet jegyzőkönyv alapján. 5 fő esetében
708.737 Ft tartozás összegével bekapcsolódtunk a végrehajtási eljárásba, melyből 51.806 Ft befolyt. 1 fő rendszeresen fizet. Végrehajtó általi végrehajtás alatt áll 7 fő 638.719 Ft tartozásából 107.144 Ft megtérült. 1 fő
jegyzőkönyv alapján rendszeres a törlesztés. 5 fő esetében kétszeri sikertelen árverés miatt a végrehajtás szünetel.
A hátralékkal rendelkező ügyfeleinket negyedévenként rendszeresen felszólítjuk, és amennyiben fizetési kötelezettségüknek mégsem tesznek eleget intézkedést teszünk a bírósági úton történő végrehajtásra.
2006. évben bírósági végrehajtás során végrehajtási előlegként a végrehajtónak átutalásra került 845.370 Ft. Az
adóosztály által kimutatott kintlévőségekhez 13 fő esetében 231.630 Ft kapcsolódik. Vagyongazdálkodást érintő
ügyhöz kapcsolódik 1 fő esetében 71.000 Ft. A végrehajtások folyamatban vannak. A behajtással kapcsolatos
ügyintézési határidő hosszadalmas, mert a végrehajtás először az ügyfél jövedelméből próbálja letiltani a
tartozást, ha ez sikertelen, akkor kerül sor ingó, majd ingatlan árverésre. Kétszeri sikertelen árverés után hat
hónap elteltével újból kell indítani az önkormányzatnak az eljárást, mely további költség megelőlegezést von
maga után.
Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulás:
A Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 2005. december 14.-én végelszámolással megszűnt.
Az érdekeltek nyilvántartása, az érdekeltségi hozzájárulások befizetése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés a
Gyomaendrőd Város Polgármesteri hivatal pénzügyi osztályára került át.
2005. december 31.-én a szerződés szerinti kintlévőség összege: 122.096.876,-Ft, 2006. év folyamán a téves
kivetésekből adódóan 23 fő összesen: 717.965,-Ft összegben törölve lett a nyilvántartásból.
2006. december 31-ig
A szerződés szerinti kintlévőség összege:
91.874.335-Ft
A tényleges előírás hátralékának összege:
17.160.556-Ft
A tárgyévi befizetések összege összesen: 29.527.025-Ft, melyből 22.449,-Ft túlfizetés visszautalásra került az ügyfeleknek.
2006. december 31-ig 175 fő hátralékos érdekelt, összesen: 6.255.816-Ft behajtása van folyamatban, melyből az
APEH felé végrehajtásra átadva 2 vállalkozó, 332.500-Ft hátralékkal.
16 fő összesen 543.500-Ft hátralékot részletekben fizet, ezen ügyfelek, ha nem tesznek eleget a részletfizetésnek, fizetési felszólítás után átkerülnek az adóosztályra végrehajtásra.
Fizetési felszólításra és az adó osztály által behajtásra került 200 fő hátraléka, összesen: 5.110.265-Ft
11 fő 392.502-Ft hátralék behajtására nincs lehetőség, nem rendelkeznek semmilyen jövedelemmel.
Kamatozó betétként 157.000.000-Ft van elhelyezve az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél.
Régi csatorna társulás:
2006. december 31-ig a szerződés szerinti kintlévőség összege: 138.920,-Ft , összesen 8 fő.

A tárgyévi befizetések összege: 68.862,-Ft.
Rau csatorna társulás:
A Rau csatorna társulás 2006.július 11.-én végelszámolással megszűnt. Az érdekeltek nyilvántartása és az ezzel
kapcsolatos ügyintézés a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára került át.
Szerződés szerinti kintlévőség összege a megszűnéskor: 451.930,-Ft, 44 fő.
Megszűnéstől 2006. december 31-ig befizetett összeg: 106.930,-Ft
Szerződés szerinti kintlévőség 2006.december 31.-én:
345.000,-Ft, 37 fő.

Közköltséges temetés
2006. január elsején a kintlévőség összege: 2.137.036,-Ft
2006. évi előírások 2.363.380,-Ft
2006. december 31.-én az ügyfelek száma 65 fő.
Tárgyévi befizetések összege: 1. 461.779,-Ft
Szerződés szerinti kintlévőség összege: 3. 038.637,-Ft, összesen 49 fő.
A közköltséges temetés az eltemettető ingatlanára jelzálogként bejegyzésre került.
Jövedelempótló támogatás
2006. január elsején a kintlévőség összege: 269. 440,-Ft.
Tárgyévi befizetések összege: 88.802,-Ft
2006. december 31.-én hátralékos ügyfelek száma 10 fő összesen: 178. 697,-Ft
Rendszeres szociális segély visszafizetése
2005. december 31.-én a hátralék összege: 192.347,-Ft, az ügyfelek száma: 10 fő.
Tárgyidőszak alatt 4 fő rendezte a tartozását, melynek összege: 28.171,-Ft
2006. december 31.-én a kintlévőség összege: 164.176,-Ft
Aktív korúak rendszeres szociális segélye
Az ügyfelek száma: 79 fő, ebből 47 főnek a tartozása letelt, hátralékos 32 fő
Tárgyévi befizetés összege: 1.103.476,-Ft
A hátralék összege: 905.492,-Ft
A hátralékos ügyfelek felszólítás után átkerülnek az adóosztályra végrehajtásra.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelenség miatt fentieket megvitatni és véleményével ellátni nem tudta.
Határozati javaslat:
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat és intézményeinek 2006. évi
zárszámadási beszámolóját elfogadja. .
2. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kis Bálint Általános Iskolánál a felújítási
kiadásoknál mutatkozó 3.032 E Ft összegű túllépést, melyet a tervezett fejlesztési kiadásból finanszírozott az
intézmény.
3. /
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Gondozási Központnál a felújítás
489 E Ft többlet kiadását, melyet a tervezett fejlesztési kiadásából finanszírozott.
4./
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az intézmények 2006 évi pénzmaradvány
összegét. A Képviselő-testület a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kollégium 2006. évi pénzmaradvány szabad pénzeszközét a 2006. évi normatív állami támogatás visszafizetésére bevonja. A Képviselőtestület a Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzeszközét az intézménynél hagyja azzal a feltétellel, hogy az
iskola kizárólag, felhalmozási kiadásra használhatja fel. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét a 2007.
évi tartalékba helyezi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2007. március 30.
Várfi András s.k.
Polgármester

TERVEZET

…/2007. (………..) Gye. KT számú rendelet

A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §
alapján a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Képviselő-testület a 3/2006. (II. 27.) KT számú rendelettel elfogadott 2006. évi költségvetésének
zárszámadását 3.223.346 E Ft bevétellel és 2.968.130 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.223.346 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.561.413 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 25.287 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 390.449 E Ft, címenként, alcímenként a 4. számú
mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó
teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4 . számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat 2006. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. számú
melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2006.
évben 212.926 E Ft-ban állapít meg, a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat
a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2006. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak
teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a
11. számú melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2006. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített
mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja.
A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. §
(1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni.
12. § Az önkormányzat 2006. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet tartalmazza,
mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.092.538 E Ft-ban állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített
kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. számú
melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2006. évi közvetett támogatásait a 16. számú melléklet mutatja
be.
16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza.
17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési
szervenként a 19. számú mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá.
6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola 4.481 E Ft
6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 1.763 E Ft
6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 3.553 E Ft
7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 30.751 E Ft
8. cím : Városi Gondozási Központ 0 E Ft
11.cím : Polgármesteri Hivatal 206.149 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó
2.004 E Ft visszafizetési kötelezettség összegét.
Összesen: 246.697 E Ft

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola feladattal nem
terhelt 2006. évi pénzmaradványát bevonja a 2006. évi normatív állami támogatás visszafizetésére. A Kis Bálint
Általános Iskola szabad pénzeszközét a Képviselő-testület az intézménynél hagyja azzal a feltétellel, hogy az
iskola kizárólag felhalmozási kiadásra használhatja fel. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad
pénzeszközét – 38.112 E Ft - a 2007. évi tartalékba helyezi.
19. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Gondozási Központnál a felújítási kiadásoknál mutatkozó 489 E Ft többlet kiadást, melyet az intézmény a fejlesztési kiadásából finanszírozott.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kis Bálint Általános Iskolánál a felújítási
kiadásoknál jelentkező 3.032 E Ft összegű túllépést, melyet a fejlesztési kiadásból finanszírozott az intézmény.

Záró rendelkezések
20. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. március
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
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Melléklet:

Kis Bálint Általános Iskola
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
: 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016
E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu
OM azonosító: 028297
Kiegészítő melléklet
a 2006. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz
I.

A feladat általános értékelése

1. Tanulólétszám alakulása
A 2006. évi létszámadatok csökkenést mutatnak a 2005. évi adatokhoz képest, ami a városi szintű gyermeklétszám változás következménye. A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma állandósulni látszik.
Megnevezés
Alapfokú iskolai oktatás 1-4 évf.
Alapfokú iskolai oktatás 5-8.évf.
Összesen
Sajátos nevelési igényű tanuló
2.

2005.évi tény
2006.évi tény
létszám
létszám
267
238
335
315
602
553
38
39
(a táblázat az átlagos létszámokat tartalmazza)

Foglalkoztatottak létszámának alakulása
2006.01.01
55
24
79

Pedagógus
Technikai
Iskolai oktatás összesen

2006.12.31
52
22
74

A 3/2006.(II.27) KT számú rendelet alapján létszámleépítést hajtottunk végre, a munkavállalók közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel szűnt meg.
Oktatás, nevelés szakfeladaton 3 fő pedagógus álláshely szűnt meg:
- 1 fő jogviszonya megszűnt 2006.11.30-i hatállyal,
- 2 fő jogviszonya megszűnt 2006.10.31-i hatállyal.
Intézményi vagyon működtetése szakfeladaton 2 fő technikai álláshely szűnt meg:
- 1 fő jogviszonya megszűnt 2006.05.31-i hatállyal,
- 1 fő jogviszonya megszűnt 2006.07.04-i hatállyal,
- valamint 1 fő technikai 6 órás közalkalmazott munkaidejének csökkentése következett be napi
4 órás foglalkoztatásra.
Ezáltal a Kis Bálint Általános Iskola pedagógus álláshelye 55-ről, 52-re; technikai álláshelye 24-ről 22-re csökkent.
3. Iskolai tevékenységek alakulása
- A napközis foglakozáson résztvevő tanulók létszáma 48.388 napközis nap figyelembe vételével 262 fő 11
napközis csoportban. Az előző költségvetési évben 284 fő volt.
- A közoktatási miniszter által kiadott program alapján szervezett képesség-kibontakoztató felkészítésben 20 fő
vett részt, 12 fővel kevesebben az előző évhez képest. A foglalkozások célja a tanulók egyéni képességének,
tehetségének kibontakoztatása és a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása.
- Az 1, 2, 3, 5, 6, 7 évfolyamokon, integrációs felkészítésen vesznek részt az érintett tanulók, mely keretei között
a gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, hátrányos helyzetük kompenzálása folyik. A programban 19
fő vett részt, az előző költségvetési évhez 3 fővel többen.
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- A szervezett intézményi étkeztetést 330 tanuló vette igénybe, melyből 160 fő volt jogosult térítési díjkedvezményre. Az élelmezési napok száma 60.976 nap volt.
-

Ingyenes tankönyv ellátásban
évhez képest 2%-kal kevesebben.

306

fő

részesült,

II.

az

összes

tanulólétszám

54%-a,

az

előző

Bevételek alakulása

1. Alaptevékenység bevételei
Alaptevékenység bevételeinek éves előirányzata 15.365 eFt, ennek teljesítése 15.975 eFt, az éves előirányzat
104%-a.
A 4%-os növekedést eredményezte:
- az Áfa törvény változása, az arányosítás megszűntetése miatt mind a 4 negyedévben
visszaigényelhető Áfa keletkezett,
- a felnőtt étkezők tervezetthez képesti létszámnövekedése, köszönhetően az ebédelvitel
lehetőségének.
Az elviteles létszám növekedése némileg ellensúlyozta a diák étkezők létszámának kis mértékű csökkenését,
mely bevétel kiesést eredményezett.
Az állami feladatok ellátása során létrehozott árú és készletérték pénzügyi teljesítése a tervezettnek megfelelően
alakult.
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Az intézmény 22 db pályázatot nyújtott be a különböző alapítványok és szervek pályázatait figyelve. A nyertes
pályázataink támogatási összegei előirányzat módosítást követően megjelentek működési célú pénzeszköz átvételeink között, 11.557 eFt összegben:
- ICsSzEM-től drogprevenciós tevékenységek támogatására
525eFt
- Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól
1.116eFt
- könyvtárfejlesztésre
- környezeti nevelés, egészséges életmódra nevelés, integrált nevelés
elősegítésére
- iskolai projekthét megszervezésére
- Tempus Közalapítványtól „Útravaló ösztöndíjprogram”
1.480eFt
- Mobilitas-tól előfinanszírozott „Mozgás 1x1” pályázat
575eFt
- Munkaügyi Központon keresztül megigényelt „Járulék átvállalása” támogatásból 61eFt
- a 2 éven átívelő, 18 millió Ft összértékű HEFOP 3.1.3 pályázat 2006. évre jutó 4.500 eFt
támogatási előleg, valamint az önkormányzat által pályázati pénzeszköz megelőlegezésére
átadott 3.300eFt összegben.
III.

Kiadások alakulása

1. Személy jellegű juttatások alakulása
2.
157.771 eFt
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat: 166.983 eFt
Teljesítés:
166.850 eFt

99,92%

A június, illetve július havi személyi jellegű kiadásokban realizálódott a létszámcsökkentésnél említett dolgozók
közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos illetmény kifizetések és azok járulékai, melyek
előirányzatmódosítási kérelem keretében kerültek előirányzatosításra.
3. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Eredeti előirányzat:
51.123 eFt
Módosított előirányzat: 54.076 eFt
Teljesítés:
53.407 eFt

98,76%

2006. évben a személyi juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok összege is,
azonban a táppénz-hozzájárulás teljesülése elmaradt a tervezettől.
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4. Dologi kiadások alakulása
Eredeti előirányzat:
49.290 eFt
Módosított előirányzat: 55.614 eFt
Teljesítés:
52.545 eFt

94,48%

A dologi kiadások előirányzatának módosítására 2 fő okból volt szükség:
- előirányzat növekedést jelentettek a pályázaton nyert összegek dologi kiadásokat érintő
része, azaz 7.518 eFt,
- előirányzat csökkentést vont maga után a diák étkezők létszámának csökkenése és struktúraváltozása miatti
élelmiszer-beszerzés elmaradása 1.194 eFt összegben. (A nagyobb nyersanyagköltségű 3xi étkezők létszáma
lecsökkent a tervezetthez képest, eredményezve ezzel a csupán ebédlők létszámának növekedését, csökkentve
ezzel az élelmiszer beszerzéshez kapcsolódó költségeket.)
A dologi kiadások finanszírozása kedvezően alakult 2006. évben, egyrészt a kedvező időjárási viszonyok miatt
lecsökkent energiafogyasztásnak, valamint a viszonylag nagy számú nyertes pályázatnak köszönhetően.
A dologi kiadások teljesítésének egy része áthúzódik a 2007. évre feladattal terhelt pénzmaradványként.
IV.
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

Felújítási, felhalmozási kiadások

4.759 eFt
9.409 eFt
9.409 eFt

100%

Az eredeti terveknek megfelelően valósult meg:
- a Jókai úti iskola úti iskolaépület 2 tanterme PVC burkolatának cseréje
297 eFt
- villámvédelem kialakítása a Napközi konyhán és a Jókai úti iskolaépületben
782 eFt
- a Fő úti iskolaépület új informatika tantermének kialakítása
487 eFt
- a Hősök úti régi könyvtár rendbetétele, tisztasági meszelése
200 eFt
- a Hősök úti iskolaépület kerékpártárolójának kialakítása, bejáró út aszfaltozása 1.500 eFt
Átcsoportosításra került a Hősök úti iskolaépület 15 kerti ülőpadja a dologi kiadások közé. Lehetővé vált továbbá a Fő úti iskolaépület udvari burkolata egy részének rendbetétele.
Felhalmozási kiadásaink előirányzat növelését jelentette a HEFOP 3.1.3 pályázat keretében történő eszközbeszerzés (projektorok, digitális táblák, hordozható mobil táblák, notebook-ok, multimédiás számítógépek)
5.150eFt összegben.
V.
Tárgyévi pénzmaradvány
A 2006. évi feladattal, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege 1.660.287 Ft, mely a következő
tételekből tevődik össze:
- előfinanszírozott Mozgás 1x1 pályázatból fel nem használt összeg
546.200 Ft
- Pedagógus továbbképzés, szakvizsga címén elszámolt
kötelezettségvállalással terhelt maradvány
66.230 Ft
- 2006.évet terhelő személyi juttatások között szereplő bankköltség
154.000 Ft
- HEFOP 3.1.3 pályázat támogatási előlegéből fel nem használt rész
893.857 Ft
Gyomaendrőd, 2007. március 6.

Fülöp Istvánné s.k.
Igazgató

30

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
5502 GYOMAENDRŐD
Népliget u. 2.
Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu

1. Az intézményi feladatellátás általános értékelése

Összesen

Hunya

Csárdaszállás

Gyomaendrőd

1.1. Tanulólétszám
FeladatMegnevezés
ellátási hely
Iskolai oktatás az 1-4.
évfolyamokon
Iskolai oktatás az 5-8.
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű
tanulók oktatása
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás az 1-4.
évfolyamokon
Iskolai oktatás az 5-8.
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű
tanulók oktatása
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás az 1-4.
évfolyamokon
Iskolai oktatás az 5-8.
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű
tanulók oktatása
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás az 1-4.
évfolyamokon
Iskolai oktatás az 5-8.
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű
tanulók oktatása

2006. évi
Normatív statisztika
súlyozott
átlag
2005.10.01 2006.10.01
148

143

146

179

173

177

86
11

86
13

86
12

12

11

12

17

19

18

7
20

10
13

8
18

22

25

23

18

12

16

5
31

8
26

6
29

182

179

181

214

204

211

98

104

100

A tanuló létszám esetében a 2005. év és a 2006. év októberi statisztikai adatait összehasonlítva megállapítható,
hogy 12 fővel csökkent a tanulói létszám az előző időszakhoz képest. Feladat-ellátási helyeket tekintve
Gyomaendrődön 11 fővel (iskolai oktatás), Hunyán 7 fővel (óvodai nevelés) csökkent, Csárdaszálláson pedig 6
fővel (4 fő iskolás, 2 fő óvodás) növekedett az ellátotti létszám.
1.2. Foglalkoztatottak létszáma
Feladatellátási
hely
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
Összesen

Munkajogi
nyitólétszám
2006. év (fő)
80
8
13
101

Statisztikai
nyitólétszám
2006. év (fő)
75
7
11
93

Munkajogi
zárólétszám
2006. év (fő)
78
8
12
98

31

Statisztikai
zárólétszám
2006. év (fő)
74
6
10
90

A munkajogi állományi létszám vonatkozásában a három fő csökkenés a következőkből adódik:
Gyomaendrődön egy fő határozott időre szóló kinevezése lejárt (a helyettesített távollévő dolgozó munkába állt),
további egy fő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt megszűnt), a hunyai telephelyen pedig a művészetoktatás megszűnése miatt egy fő jogviszonya határozott idő lejárta miatt megszűnt.
A statisztikai létszám esetében a csökkenés Gyomaendrőd esetében a nyugdíjazásból, a hunyai telephelyet illetően a művészetoktatás megszűnéséből adódik. Csárdaszállás telephelyen pedig az önkormányzat képviselő
testületének létszámcsökkentésre vonatkozó határozata miatt csökkent a létszám.
Intézményünkben 2006. december 31-én üres álláshely nincs.
2. Költségvetési előirányzatok egyeztetése
Űrlap/
ssz
02/09
02/42
02/49
02/50
02/57

Megnevezés
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti
előirányzat
168 992
19 507
2 554
191 053
62 005

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás
04/30
05/06
Felújítás összesen
05/33
Felhalmozási kiadások összesen
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
06/110
Pénzkészlet összesen
24/12
Kiadások összesen
07/31
Intézményi működési bevételek
09/05
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
09/14
Támogatásértékű működési bevétel
09/26
Kiegészítések, visszatérülések
Támogatások, támogatásértékű
bevételek, kiegészítések összesen
09/27
10/59
Pénzforgalom nélküli bevételek
10/112
Függő, áttfutó, kiegyenlítő bevételek
Pénzkészlet összesen
24/05
Bevételek összesen
2.1. Bevételek alakulása
2.1.1. Intézményi működési bevételek megoszlása:
03/62

−
−
−

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:
Összesen:

Módosított
előirányzat
170 023
21 221
4 159
195 403
62 227

−
−
−
−

65 673

62 932

0
0
9 619
0

3 923
4 326
1 268
0

320 410
14 215
277 268
28 927
0

332 820
17 659
274 842
37 199
0

3 905
4 326
1 268
612
891
328 383
18 216
274 540
32 466
4 608

320 410
0
0

312 041
3 120
0

320 410

332 820

16 126 E Ft
840 E Ft
1 250 E Ft
18 216 E Ft

A könyvtár 2004. évi pályázatából a 2006. évben
bevételként jelentkező összeg:
Iskolai egészségfejlesztési- drogmegelőzési
program támogatása:
Sport XXI. Program pályázat:
TIT pályázat (Hunya, Csárdaszállás):
Békés Megye Közoktatási Közalapítványa pályázatai:
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165 577
23 211
4 668
193 456
60 993

57 733

Az intézményi működési bevételek az előirányzat 103,15 %-ában teljesültek.
2.1.2. Támogatások, támogatásértékű bevételek részletezése (összesen 32 466 E Ft):
2.1.2.1. Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől:
−

Teljesítés

295 E Ft
301 E Ft
280 E Ft
24 E Ft

311 614
3 120
-1 547
100
328 383

~

−
−
−

A környezeti nevelés segítése az iskolában
a multimédia eszközeivel
~
Az integrált nevelés, oktatás segítése
~
Egészséges életmódra nevelés
HEFOP 2.1.5 támogatási előleg
HEFOP 2.1.6 támogatási előleg
PHARE pályázat elszámolás
Összesen:

205 E Ft
142 E Ft
136 E Ft
1 198 E Ft
500 E Ft
3 048 E Ft
6 129 E Ft

2.1.2.2. Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból
Közhasznú foglalkoztatásból az alábbiak szerint volt az intézménynek bevétele:
−
−
−

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:
Összesen:

112 E Ft
172 E Ft
608 E Ft
892 E Ft

2.1.2.3. Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól
A társulással összefüggésben átvett pénzeszközök összege 21 267 E Ft az alábbi részletezés szerint:
Csárdaszállás Község Önkormányzata:
Hunya Község Önkormányzata: 9 842 E Ft

11 425 E Ft

2.1.2.4. Működési célú támogatás értékű bevétel kistérségi társulástól
Az átvett pénzeszközök összege 4 178 E Ft az alábbi részletezés szerint:
−
−
−

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:

635 E Ft
1 181 E Ft
2 362 E Ft

2.2. Kiadások alakulása
2.2.1. Működési kiadások
a) Személyi kiadások megoszlása:
−
−
−

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:
Összesen:

152 602 E Ft
18 407 E Ft
22 447 E Ft
193 456 E Ft

A személyi kiadások az előirányzat 99,00 %-ában teljesültek.
b) Munkaadót terhelő járulékok megoszlása:
−
−
−

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:
Összesen:

48 021 E Ft
5 827 E Ft
7 145 E Ft
60 993 E Ft

A munkaadót terhelő járulékok az előirányzat 98,02 %-ában teljesültek.
c) Dologi kiadások megoszlása:
−
−
−

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:
Összesen:

53 259 E Ft
4 793 E Ft
4 880 E Ft
62 932 E Ft

A dologi kiadások az előirányzat 95,83 %-ában teljesültek.
d) Egyéb rászorultságtól függő ellátások

33

Ingyenes tankönyv beszerzése kapcsán az intézménynek 3 905 E Ft kiadása keletkezett, mely összeg megoszlása
feladat-ellátási hely szerint a következő:
−
−
−

Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:

3 262 E Ft
393 E Ft
250 E Ft

2.2.2. Felújítási, felhalmozási kiadások
A felújítások, felhalmozások együttes összege 5 594 E Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:
− Nyílászáró csere a központi épületben:
3 978 E Ft
− Multimédiás eszköz beszerzése
(Békés Megye Közoktatási Közalapítványa pályázata)
225 E Ft
− Konyhai eszközbeszerzés, felújítás
940 E Ft
− Számítógép, szoftver beszerzés a HEFOP kapcsán
451 E Ft
Összesen:
5 594 E Ft
A kiadások a gyomaendrődi feladat-ellátási helyen jelennek meg.
3. Pénzmaradvány alakulása
Az intézménynél 1 763 E Ft pénzmaradvány keletkezett, melyből 816 E Ft kötelezettséggel terhelt-, 947 E Ft
pedig szabad pénzmaradvány.
4. Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása:
Megnevezés

csökkenések

növekedések

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
Beszerzés, létesítés
Felújítás
Beszerzés, felújítás előzetesen
felszámítot áfája
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés
összesen
Térítésmentes átvétel
Egyéb növekedés
Tárgyévi pénzforgalom nélküli
növekedések összesen
Összes növekedés
02-04-ből nem aktivált beruházás,
felújítás és áfa összege
Selejtezés, megsemmisülés
Összes csökkenés
Bruttó érték összesen
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
Növekedés
Csökkenés
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya
Értékcsökkenés összesen
Eszközök nettó értéke
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
Bruttó érték

3 315

Gépek,
ber.
felsz.
27 046
1 057
290

134 635
1 057
3 605

4

663

269

932

5
8
9

3 978

1 616
520
14

5 594
520
14

534
2 150

534
6 128

156
87
243
28 953
13 099
5 057
87
18 069
18 069
10 884
8 228

156
87
243
140 520
33 614
7 233
87
40 760
40 760
99 760
10 253

Ssz.

Immat.
javak

1 929
2
3

10
11
13
15
18
19
20
21
22
23
29
30
31

Ingatlanok
106 660

3 978

929
866
41

110 638
19 649
2 135

907
907
22
806

21 784
21 784
88 854
1 219

Összesen

A 2.2.2. pontban említett felújítási, felhalmozási kiadásokon felül az eszközök bruttó értékét növeli az önkormányzattól térítésmentesen átvett számítástechnikai eszközök értéke 520 E Ft-tal, valamint egy konyhai eszközt
felújítás miatt a nagy értékű tárgyi eszközök között kell szerepeltetni.
A bruttó értéket csökkenti a nem aktivált áfa összege 156 E Ft-tal, valamint a selejtezés összeg, mely 87 E Ft.

34

A 2006. évben 7 233 E Ft értékcsökkenés növekedés, valamint 87 E Ft összegű értékcsökkenés csökkenés lett
elszámolva.
Az eszközök nettó értéke 2006. december 31-én 99 760 E Ft, a teljesen leírt eszközök bruttó értéke 10 253 E Ft.
Gyomaendrőd, 2007. március 10.
Farkas Zoltánné
Igazgató
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Kner Imre Gimnázium,
Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13.
Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958
http://www.knerimre.sulinet.hu , root@mail.knerimre.sulinet.hu
OM: 028379
Szöveges értékelés a 2006 évi költségvetési beszámolóhoz
1.Feladatellátás általános értékelése:
A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves átlagállomány
2006 évben 5 fővel növekedett, a csoportszám változatlanul 8. A szakközépiskolai tanulók éves átlaglétszáma
viszont 12 fővel csökkent, 5 tanulócsoportra csökkent . Az 1 tanulócsoportra jutó tanulók száma a 2006/2007
statisztikai adatok alapján: 27,31 fő, éves átlaglétszám alapján : 27,92 fő.
A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei javultak ugyan, de a tanulók egy része inkább a bejárást választja, így kollégiumban lakók létszáma évek óta 55 és 60 fő között mozog, igy a kihasználtsága a 2006/2007
statizstikai adat alapján : 64,44 %, a 2006 évi átlaglétszámot vizsgálva 62,22%-os. A kollégium esetében a fiúk
létszáma csökkent.
A közétkeztetést vizsgálva 34369 élelmezés nappal, 182,37 fő számított ellátottal a konyha kihasználtsága
91,19%-os.
2. Foglalkoztatottak ellátása:
47 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot, 44 fő főállású foglalkoztatottal, és 10 fő óraadóval, akiknek
átszámított órájuk 3,34 fő álláshelyet érint.
17 fő technikai létszám nem változott az elmút évhez képest, míg a főállású pedagógus létszám 1 fővel csökkent, de ezzel párhuzamosan növekedett az óraadók száma.
3. Bevétel alakulása:
A saját bevételt 30 %-kal teljesítettük túl, aminek legfőbb oka az, hogy a dolgozók mind nagyobb számban
veszik igénybe az intézményi étkezést, 2006 évben 2505 e/Ft bevételt jelent.
A szakképzési számla kamatbevétele 285 e/Ft.
Az állami feladatok ellátása során értékesített tankönyvek teljesítése elmaradt a tervezett adattól , aminek oka ,
hogy a diákok egy része kölcsönkéri a végzettektől a tankönyvet.
A nyári szálláshely bérbeadásból származó bevételi kiesés oka, hogy bár egész nyáron foglalt volt a kollégium,
de több, kiscsoportos vendégeink voltak, akik mellé az épület és a szobák szerkezete miatt másik csoportot
fogadni nem lehetett, így a szobakihasználás 80,51%-os volt.
A felügyeleti szervtől kapott támogatás 167499 e/ft, ebből fejlesztési célú támogatás módosított előirányzata
7385 e/FT, melyből az elromlott kazán javítása 335 e/Ft.
Működési költségvetési támogatás teljesítése: 160114 e/Ft.
2005 évben a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán a kollégium felújítására 2005 évre 3000 e/ft,
2006 évre 5000 e/Ft támogatást nyertünk.
Ft
Megnevezés
2005
2006
összesen
Saját forrás
1.406.250,2.050.000,3.456.250,HÖF támogatás
3.000.000,5.000.000,8.000.000,-
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A fejlesztés pénzügyi
forrása összesen
Támogatási arány

4.406.250,-

7.050.000

11.456.250,-

68,09%

70,92%

69,83%

A beruházást a Gyomaszolg Kft végezte.
Pályázati forrásból a Tempus Közalapítványon keresztül a hátrányos helyeztű tanulók továbbtanulásának támogatására ösztöndíjat pályáztunk meg, 2006 évben realizált összege 1440. E/Ft. A Békés megyei Közoktatási
Közalapítványnál 2 db nyertes pályázatunk volt, a biológiai nyári tábor szervezésére 167 e/ FT támogatást, az
egészségnevelés programra
76 e/ Ft támogatást kaptunk.
Szakképzési támogatás címén 2320 e/Ft összegű támogatást érkezett a bankszámlára, , melynek egy részét a
számítástechnikai termek felújítására, parkettázására, gépek fejlesztésére, valamint egy 3. gépterem kialakítására
és felszerelésére fordítottunk.
4. Kiadások alakulása:
A személyi juttatások kiadása a feszített gazdálkodás jegyében 98,83%-os teljesítéssel alakult. A stabil személyi
állománynak köszönhetően lehetett ilyen feszes keretek között teljesíteni a jogszabályban előírt kötelezettségeket.
A dologi kiadások teljesítése 34140 e/Ft, módosított előirányzata 34202 e/Ft,azaz 99,82%.
Könyv beszerzésre 4762 e/Ft-ot fordítottunk, ebből az ingyenes tankönyvellátásra 1.693 e /ft-ot költöttünk, 144
diák részére kellett ingyen tankönyvet biztosítani. Az ingyen tankönyvet iskolánkban a könyvtárból kapják meg
a diákok, amit vissza kell adni, ha már nem használja, vagy nem érettségizik belőle. Igy jelentős tankönyvállomány halmozódott fel, amit a következő tanévekben a bejövő uj tanulóknak ki lehet adni, nem kell minden évben minden könyvet ismételten megvásárolni. (A nyilvántartás miatt kissé munkaigényes) Ezzel a megoldással
is meghaladtuk a normatíva szerint járó 1440 e/Ft összeget, de a jogszabályi kötelezettséget teljesíteni kellett.
A gáz és villamosenergia áremelése következtében a kettő együttes teljesítése 7316 e/Ft, az előző évi 6767 e/Ft
teljesítéssel szemben, 549 e/ft többletkiadást eredményezett, pedig nem is volt igazi tél!
1202 e/Ft kisértékű tárgyi eszközök között beszereztünk számítógép asztalt és számítógépes széket, 2 db nagyképernyős Tv-t, dvd-t, videót, 1 db faxos telefont, 200 db tanulói széket és egy digitális fényképezőgépet vettünk.
A külföldi kiküldetés 19 e /Ft, itt a Szlovák testvériskolába látogatás útiköltsége van elszámolva.
A Tempus Közalapítványtól nyert Útravaló ösztöndíj kifizetett összeg 1458 e/Ft.
5. Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 3553 e/Ft. A szakképzési hozzájárulás számla előző évi fel nem
használt egyenlege: 3740 e/Ft, a számla év végi záró egyenlege 5736 e/Ft. A bankszámla egyenleg: 46 e/FT, és
a pénztár egyenlege: 35e/ft. Az Intézmény kiutalatlan támogatása 827 e/Ft.
A pénzmaradvány feladattal terhelt, multimédiás oktatóterem kialakítását tervezzük.
6. Felújítások, beruházások alakulása:
Az ingatlanok felújítása között a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán sikeresen szereplő kollégium felújítás található, melynek 2006 évre eső kiadása 7050 e/Ft
A tejesítés pénzügyi megvalósításának megbontása:
e/ft
BMTT támogatás
Önkormányzati támogatás
5.000
2050
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Pintér Kollégium parkettázása 332 e/Ft, a számítástechnikai termek parkettázása 348 e/Ft-ba került.
A gépek, berendezések, felszerelések között az alábbi eszközök találhatók:
Számítógépek felújítása: 896 e/Ft
4 db Számítógép vásárlás : 600 e/Ft
Gyomaendrőd. 2007-03-09
Csorbáné Balogh Éva
Gazd.igh
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Városi Gondozási Központ
Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 1-5. sz.
gondozasikp@gyomaendrod.hu
2006. évi Szöveges beszámoló
I. INTÉZMÉNYI FALADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
I.1. Feladatellátások:
I.1.1.
Közösségi ellátás szolgáltatásnyújtás egész évben működött az intézményben. A feladatot állami normatív támogatásból kell ellátni, a szolgáltatást igénybevevőktől a szolgáltatásnyújtásért nem lehet térítési díjat elkérni,
így ebből a feladatnövekedésből saját bevétele nem jelentkezett az intézménynek.
I.1.2.
2006 évben a Város öregszőlői településrészén az önkormányzat beruházásából a 3-as számú Idősek Klubja
telephelyen 10 fő feladatnövekedés volt az átmeneti ellátás szolgáltatásnyújtásnál.
2006. év augusztus 01.-től pedig mind a 20 férőhely átminősítésre került az intézmény kérésére szociális otthoni ellátás feladatra.
Az ellátás átminősítése 2 okból volt szükséges:
- Az ott ellátott 10 fő ellátott ellátása már meghaladta a törvényi előírás szerinti 2 évet.
- Az ellátásban résztvevők térítési díjfizetése az átminősített ellátásnál 20%-al magasabb.
I.1.3.
A nappali ellátás keretein belül az étkezési szolgáltatás igénye csökkent az eredeti költségvetésben betervezetthez képest, mely nagy mértékű bevételi kiesést jelent. A tapasztalható bevételi kiesés oka, hogy az ellátást
igénybevevők változását követően az új ellátást igénybevevő személynek nem ugyanolyan a jövedelmi viszonya
és így a megfizethetőségi vizsgálat más eredményt hoz..
A klubszolgáltatás formába tartozó szolgáltatásnyújtás széles köréből adódóan a klub tagok száma nem csökkent, így a normatív támogatásoknál kiesés nem tapasztalható.
A szolgáltatást igénybevevők közül jelentős számban került át az idősek otthona szolgáltatást igénybevevők
körébe.
I.1.4
Szociális étkezést nyújtó szolgáltatást igénybevevők köre hasonlóan alakult, mint az előző évben. Normatív
támogatási lehetőséggel az intézménynek 2005.év január 01.-től nyílt meg. 2006. Évben az ellátotti klientúra
változásából mutatkozik a bevételi kiesés, melynek oka ugyanaz, mint amit a nappali ellátásnál már jelzett az
intézmény.
I.1.5.
Házi segítségnyújtás szolgáltatási formát a város egész területén végzi az intézmény. 8 körzetre van felosztva a
városi lefedettség. Ezen ellátási formához is állami normatív támogatás kapcsolódik.
Az ellátotti létszám nagymértékű növekedésének oka, hogy 2006 évtől új iránymutatás volt a normatív támogatás igénybevételénél.: a házi gondozási óraszám helyett az ellátotti létszámmutatót kell alkalmazni.
Az ellátást igénybevevők alakulása mindig változó. Az idősek otthona szolgáltatásnyújtásba kerülnek át innen is
a szolgáltatásnyújtást igénybevevők köréből nagy számban.
I.1.6.
Az intézmény Támogató szolgálata 2005. évben is működött, az ellátást igénybevevők köre a fogyatékkal élő
emberek.
Az ellátási forma a házi segítségnyújtás és a közösségi ellátás szolgáltatásnyújtással áll szoros kapcsolatban.
I.1.7.
Idősek Otthona:
Ennél az ellátási formánál 2006 évtől az állami támogatás igénybevétele vonatkozásában 3 csoportba kell osztályozni az ellátottakat:
- Demens ellátott ( demencia kórkép igazolásának kiadása alapján )
- Emelt színtű ellátott (az ellátás igénybevételekor egyszeri beköltözési hozzájárulást fizet)
- Átlagos ellátott (szociális rá szorultsági alapon az ellátás igénybevételére jogosult)
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II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény az alapító okiratban szereplő ellátási formákat 143 fő munkavállalóval tervezte ellátni.
Az intézmény munkavállalói létszáma 139 fővel realizálódott.
Az intézmény a foglalkoztatott létszámból 10 főt Phare pályázatból elnyert pénzösszeg támogatásával foglalkoztatott 2006. 07. 03-ig.
III. BEVÉTELI FORRÁSOK ALAKULÁSA
III.1. Működési bevételek vizsgálata
Intézmény ellátási díjak a feladatnövekedés ellátásából adódóan növekedtek. Az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke bevételi kiesést mutat.
Bérleti díjbevétel az év eleji megtervezetthez képest nem változott.
Egyéb bevételei előirányzatának teljesítése az intézménynek csökkent. A csökkenés oka, hogy az egész évben
történt szolgáltatásnyújtás feladatokhoz kapcsolódó normatív támogatást, amíg nem tudtuk pótigényként benyújtani, addig a saját bevételeink között itt került megtervezésre. A normatív támogatás pótigény benyújtását követően az intézmény felügyeleti szervtől kapott támogatásba került átcsoportosításra a rendeletmódosítások alkalmával.
A közhasznú foglalkoztatásból eredő bevétel, évközi változásának oka, hogy a támogatásra jogosult munkavállalók kerültek alkalmazásra az intézmény humán erőforrás változásából adódó visszapótláskor.
A szolgáltatások bevételei közül az étkeztetés általános forgalmi adó köteles, így áfa bevétele ebből adódik az
intézménynek.
III.2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Az eredeti előirányzathoz képest 42. 890 e Ft növekedés mutatkozik.
A növekedés oka egyrészt, az évközi szolgáltatásnyújtás növekedéséből adódó normatív támogatás növekedése,
másrészt a bevételi kiesés és többlet kiadás miatt felmerülő többlet költség önkormányzati támogatásnövekedése.
III.3. Működési célú pénzeszköz államháztartáson belülről
Munkaügyi Központ támogatása a 2005 évi létszámváltozásból adódó támogatott munkavállaló alkalmazásánál
és az új 50 fős idősek otthona 28 fő új munkavállaló áthúzódó támogatása okozta a nagy mértékű bevételét az
intézménynek..
III.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
A Phare pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó pénzmaradvány felhasználását mutatja. Az egész pénzmaradvány
felhasználása azért nem történt meg, mert a projekt 2006 évben is folytatódik és a 2005 évről megmaradt feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználásra került.
III.5. Függő bevétel
A függő bevétel tartalmazza a 2007. Január 03.-án aktuális 2007. évi költségvetésbe tartozó 2006 év december
havi munkavállalók nettó bérkiáramlását, mely 2006. december 28-án kifizetésre került.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA
IV.1. Bér és járulékai
Személyi juttatásoknál látható növekedés az eredeti előirányzathoz képest egyrészt a létszámnövekedéssel járó
bérkiáramlás okozta.
A 2006. július 03.-val befejeződött projektből az intézménynek 3 fő tovább foglakoztatási kötelezettsége szerepelt az eredeti költségvetésben. Ezzel szemben további 3 fő került továbbfoglalkoztatásra.
2006 évben két új státusz került kialakításra az intézménynél a Szervezeti és működési szabályzat változásából
adódóan (gazdasági nővér, varrónő).
A nem rendszeres személyi juttatások növekedésének oka a szociális ellátásoknál alkalmazott munkavállalók
speciális pótlékok juttatásának a kifizetése (délutáni, éjszakai pótlék, távolléti díj)
A munkaadói járulékok növekedése vonzata a személyi juttatás növekedésének.
A feladatellátás növekedéshez is kapcsolódik a bér és járulékainak növekedése.
A külső személyi juttatásoknál jelentkező többletkiáramlás oka, hogy 2 fő előrehozott öregségi nyugdíj igénybev
IV.2. Dologi kiadások
Az élelmiszer, gyógyszer, költségének növekedése az eredeti előirányzathoz képest az évközi áremelések miatt
változott.

40

A feladat növekedés ellátásához is kapcsolódik kiadásváltozás.
A szolgáltatási kiadásoknál jelentkező megtakarítás abból adódik, hogy az energiaszolgáltatók által igénybe vett
(gáz, villany) vonatkozásában nem volt olyan nagymértékű igénybevételre szüksége az intézménynek az enyhe
tél és hosszú ősz miatt.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA
V.1.
Felújítás az intézményben, a Rózsakert esélyklubban történt. A tető felújítása volt. Az intézmény gépjárművén
(TOYOTA) is szükséges volt felújítás az üzemben tartás érdekében ( a futott km nagyon magas és az alkatrészek
elhasználódtak oly mértékben, hogy a további forgalomban tartás érdekében cserére szorultak).
V.2.
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 2006 évben nem volt. A vezető ápoló és az ellátó személyzet munkáját segíti a fénymásoló, mivel 2006 évben bevezetésre került törvényben, hogy a receptfelíráshoz a
közgyógyigazolványok másolata mindig szükséges.
A számítógép nyomatatóval a gazdasági nővér munkájának az ellátását segíti elő.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény zavartalan működése a 2006-os gazdasági évben biztosított volt az intézményben.
Az ellátás, feladatnövekedés, feladatátminősítés a szociális szolgáltatások vonatkozásában a lakossági igényeket
maximálisan kielégítette. Az intézmény igyekezett a bevételek maximális növelésére a törvényi keretek között.
A költségkiáramlást, a legoptimálisabb szinten próbálta betartani, a működéshez szükséges törvényi betartások
mellett. A szakmai színvonal minél magasabb színvonalon történő ellátására törekedve..
Gyomaendrőd, 2007. március 13.
Hainfart Lilla
Mb.Intézményvezető

Ajtai Ferencné
Gazdasági Vezető
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A Városi Egészségügyi Intézmény 2006. évi szakmai-pénzügyi beszámolója
Bevezetés:
A Városi Egészségügyi Intézmény 1994. április 01. napjától, az 56/1994. (III. 08.) KT számú határozata alapján
működik a jelenlegi formában.
Állami feladatként ellátandó tevékenysége kétpólusú:
a) alapellátás:
-védőnői szolgálat
-iskola-és ifjúság egészségügyi szolgálat
b) járóbeteg szakellátás tüdőgondozással.
Az egészségügyi szolgáltatásokat szabályozó jogszabályi háttér:
-1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásról,
-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,
-43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.
Az intézménynek részben önálló költségvetési szerve nincs.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Védőnői szolgálat:
Magába foglalja 0-6 éves gyermekek gondozását otthon és az óvodában, terhes nők gondozását, tanácsadását.
2006.évben 4966 főt finanszírozott az OEP.A védőnői feladatokat 4 főállású védőnő látja el. 2006. szeptember
1-től a vegyes körzetet ideiglenesen betöltöttük.2006.december 31-ével egy fő nyugdíjas védőnőnk munkaviszonya megszűnt-így a vegyes körzetet átmenetileg ismét helyettesítéssel látják el. A védőnőink a 2006. évben
900 fő 0-6 éves gyermeket, 68 várandós anyát gondoztak. Az óvodákban 469 óvodás gyermek fejlődését
kísérték figyelemmel. Munkájukat nőgyógyász illetve a gyermekorvosok irányításával végzik.
Iskola-és ifjúság egészségügy:
Az iskola védőnői feladatokat a város oktatási intézményeiben két főállású védőnő látja el. 1214 általános iskolás, 998 középiskolás szűrővizsgálatait, védőoltásait, egészségügyi ismereteik bővítésétét a három gyermekorvos
segítségével végzik. A gyermekorvosok az ellátást részfoglalkozás keretében végzik. Finanszírozásuk fejkvóta
szerint, az iskolavédőnői feladatok díjazása teljesítmény alapján történik.
Járóbeteg szakellátás:
A betegek beutalás vagy önkéntes jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű
egészségügyi ellátása, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozása.
Az ellátás feladatai:
-a megelőző tevékenység,
-gyógykezelés, szakorvosi gondozás /az otthoni szakápolás elrendelése is/ és rehabilitáció,
-szakorvosi konzílium elvégzése,
- járóbeteg-szakellátás kompetenciájába tartozó vizsgálatok elvégzése,
-szükség esetén más járóbeteg vagy fekvőbeteg intézetbe utalás elrendelése.
Az intézményben 19 szakrendelés vehető igénybe heti 381 szakorvosi óraszámban, továbbá mozgó nőgyógyászati ellátást is biztosítunk
Az ellátási körzethez Gyomaendrőd, Hunya, Dévaványa lakossága, valamint gondozás tekintetében Ecsegfalva
lakossága tartozik. 2006 évi adatok alapján 25.838 fő.
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Az Intézmény telephelyei:
Az intézmény 5 telephelyen biztosítja az egészségügyi szolgáltatást.
A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi feladatokat az endrődi részen a Fő u.2.sz alatti a gyomai városrészen s a Fürst S. út 3. sz. alatti tanácsadókban látunk el.
A Szakrendelő Intézetben (Hősök út 57.sz):
Szemészet, Belgyógyászat, Sebészet, Tüdőgyógyászat és gondozás, Röntgen, Ultrahang-diagnosztika, Nőgyógyászat Labordiagnosztika ,Bőrgyógyászat, Urológia, Reumatológia Ortopédia, Fizioterápia, Neurológia,
Pszichiátria, Fül –orr-gégészeti szakellátás és a gazdasági osztály működik.
2007.január 1-től az ÁNTSZ visszaminősítette a J1-es típusú Laborunkat JO-ásra. Az intézményünk nem tudta
biztosítani a szükséges minimum feltételeket (sem helyiségben sem létszámban.)Ez azt jelenti, hogy a betegektől a vérvétel itt történik, de az eredményeket a Szarvasi Szakorvosi KHT Laboratóriuma végzi.
Ezenkívül reumatológiai szakrendelés igénybe vehető még a Liget Fürdőben is, a gyógytorna szolgáltatás
2006.január 1.napjától a Hősök u.51.sz. gyógytornateremben biztosított.
Foglalkoztatottak alakulása:
Intézményünknél a költségvetési, engedélyezett létszámkeret 2006. évre 30 fő, melynek megoszlása a következő: 29 főállású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.
A munkajogi záró létszám és a statisztikai állományi létszám tárgyévben: 28 főállású és 1 fő részfoglalkozású
dolgozó.
2007. január 1-től 1 fő védőnői körzetünk üres.
Az egészségügyi ágazatban- a Szakrendelőben - 2006.február 1-től 1fő laborasszisztens nyugdíjba vonult és a
státuszát megszüntettük, továbbá átszervezés miatt 2006.december 31-ével 1 fő laborasszisztens munkaviszonya felmentéssel megszűnt. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a közalkalmazotti jogviszony mellett közreműködői szerződéses jogviszonyú orvosaink is vannak, akik az alábbi szakmákat látják el: Bőrgyógyászat,
Fül-orr-gégészet, Ideggyógyászat, Pszichiátria, Urológia ,Reumatológia, Ortopédia, Gyógytorna.
Pénzmaradvány elszámolása:
A 2005. évi TB pénzmaradványunk: 25.817 E Ft .Beruházási és fejlesztési célra 10.000EFt-ot működési kiadásokra 15.817 E Ft-ot tartalékoltunk. 2006. évi képződött OEP. pénzmaradványunk 30.751 E Ft volt.
A 4/2007. (I.22.) Korm. rendelet szerint 2007.február 15-től hatályos rendelet szerint vizitdíjat kell szedni a
betegektől. Az intézmény működési bevételét -a számviteli törvény óvatosság elve alapján -terveztük a
2007.évre.
Mivel az egészségügy területén jelentős változásokat, reformokat terveznek, így szükség lehet a tartalékok
felhasználására.
Pályázati lehetőségek:
2006. évben az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm rendelet módosításáról szóló 191/2006.(IX.14.) Korm. Rendelet
2.§.(3) bekezdése alapján az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi
átalakítások megkezdésére kiírt pályázaton 3.100 E Ft-ot nyertünk. A projekt célja:
A Szakrendelőben "BETEGELŐJEGYZÉSI RENDSZER" kialakítása.
A működési célra elnyert összeget felhasználtuk és 2007.január 01-től a recepciónál működik a rendszer. Így a
betegek személyesen és telefonon is kérhetnek előjegyzést a szakrendelésekre és kevesebb a várakozási idő.
Bevételi források teljesítése, elemzése:
Összesen: az intézmény működési bevételeit 100%-ra teljesítettük, ez összegben 3.915 E Ft.
Ezen belül az Egyéb saját bevételt az előirányzathoz képest 2.800 E Ft, 2.571.EFt.-ban teljesítettük- 92%.-ra.
A kamatbevételeket az előirányzathoz képest 1.100 E Ft., 1.344 E Ft –ban 122 %-ra teljesítettük.
A működési célú pénzeszközátvétel a Tb alapoktól- OEP-tól történt. A módosított előirányzathoz képest
147.275 E Ft,
100 %-os szinten 147.581 E Ft-ban teljesítettük.
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Az intézmény gazdasági szervezetét részben finanszírozza az önkormányzat.
Erre a feladatra a működési önkormányzati támogatás 2006.évre 4.416 E Ft- a támogatás 100%-os szinten teljesült.
Az önkormányzat 1.900 EFt támogatást biztosított a felújítási munkálatokra. A felhalmozási célra előirányozott
összegből 1.900 E Ft-ot vett igénybe az intézmény. Elkészült a Fő u.2. szám. Védőnői szolgálatánál a burkolat
cseréje melynek összege: 500 E Ft .Szintén befejeződött a Fő u.3.sz. Háziorvosi rendelő udvar felöli homlokzatának festése 400 E Ft értékben.
2006.év őszén a Fürst S. uti Háziorvosi rendelő várójának csempézése és előtető felszerelése megtörtént.
Ezek a felújítási munkák 1.000 EFt.-ba kerültek.
Így az összes felújítás értéke 1.900 E Ft, amelynek forrása önkormányzati támogatás.
Pénzforgalom nélküli bevétel a 2005.évi TB pénzmaradvány összege: 25.817 E Ft.
2006.évi bevételek mindösszesen: előirányzat 186.408 E Ft teljesítés 186.729 E Ft. (100%)
Kiadási előirányzat elemzése:
A személyi juttatások alakulása: a módosított előirányzathoz képest 78.228 E Ft, a teljesítés 74.618 E Ft volt
/96%-os szinten teljesítettük.
A munkaadókat terhelő járulékokat 23.557 E Ft-hoz képest 100 %-ra teljesítettük 23.558 E Ft-ban. A dologi
kiadásoknál 72.723 E Ft-hoz képest alul teljesítettük 55.902 E Ft-tal -77 %-os szinten.
A felhalmozási és felújítási költségekre 2006.évre 11.900 E Ft az előirányzat, 2006.12.31.-ig a teljesítés
1.900EFt.volt.
Mind a működési és a felhalmozási előirányzat maradvány a 2006.évi TB. pénzmaradvány részét képezi.
2006.évi kiadások mindösszesen: előirányzat 186.408 E Ft, a teljesítés 155.978 E Ft. (84 %)
Intézményi vagyon alakulása 2006. évben
Eszközök:
Ingatlanoknál a fenti felújítások miatt 1.900 E Ft-tal és a Békési Kistérségi Társulás pályázata miatt 2.691 E
Ft-tal növekedett a bruttó eszközérték. Térítésnélküli átadás történt 500 E Ft értékben a FŐ u.2. számú Kirendeltség épületében végzett burkolás miatt. A 2006.évi ingatlan amortizációja 1.274 E Ft volt
Gépek, berendezések és felszerelések: Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt, csak kisértékű eszközök cseréje volt. A teljesen leírt elhasználódott javíthatatlan eszközökből 2.405 E Ft-ot selejteztünk ki. Az
értékcsökkenés növekedés összege: 5.413 E Ft volt.
A követelések áruszállításból 19 E Ft-tal csökkentek. Az egyéb követeléseknél nem változott az összeg.
A pénzeszközünk az előző évihez képest 5.610 E Ft-tal növekedett.
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkentek 676 E Ft-tal.
Források:
A saját tőkénk csökkent 4.381 E Ft-tal.
A költségvetési tartalékunk 4.934 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Ez az összeg TB pénzmaradvány.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1.766 E Ft-tal növekedtek.
Összegezve: 2006. évben az eszköz és forrásoldal 2.319 E Ft-tal növekedett.
Finanszírozási elemzés:
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátásának finanszírozását a 0312070008 számú, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés biztosítja.
1995. 10. 01. napjától került bevezetésre a teljesítmény alapú finanszírozás, mely az elvégzett beavatkozások
pontértéke alapján történik. 2004. év szeptemberében gyökeresen megváltozott a finanszírozási rend, mely az
alábbiak szerint alakul.
1) Járóbeteg szakellátás volumenkorlátos teljesítmény finanszírozása:
mely a szolgáltatók teljesítményeit lekorlátozza, tehát csak egy fix pontszámot finanszíroz. A teljesítményvolumen meghatározásának az alapja a 2003. évre – járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban– elszámolt teljesítmény 98%-ának a 95%-a amit korrigálni kell:
a) a kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen korlát változása nélkül történt többletkapacitás befogadást,
b) a finanszírozásra vonatkozó szabályok bázisidőszakot követő változásának teljesítményre gyakorolt hatásával,
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c) a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakában kiesett teljesítménnyel.
Az előírt volumen korlát túllépését degresszió sújtja,/ a túllépés nagyságától függő 60-30-10%-os kifizetés/ így
jelentős összegeket tartanak vissza.
2006.február havi teljesítményen alapuló 2006.május hónapra
történő kifizetésektől kezdődően a
43/1999.(III.3.)Korm. rendelet módosítása miatt a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének 1,36 Ft. A
szakrendeléseknél 2006.évben a TVK (teljesítmény volumenkorlát) miatt 1,18 Ft- tól 1,36 Ft-ig a havonkénti teljesítményektől függően változott a pontszorzó értéke.
2) Laborkassza lebegőpontos finanszírozása:
mely szerint a pontérték havonta változik, mégpedig a rendelkezésre álló éves keretösszeg, az országban termelt
összes laborpont adott időszakra eső hányadosaként, leosztva a szolgáltatókra. Ez éves átlagban 0,58-Ft és 1,26Ft /pont körül mozgott..
3) Tüdőgondozás vegyes finanszírozású szakellátás: havi fix díjazásból + teljesítmény értékből tevődik össze.
Iskola-és ifjúság egészségügyi feladatok orvosi tevékenységének finanszírozását a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozza, mely jelenleg fejkvóta szerinti finanszírozást jelent 40,-Ft/fő és az oktatási intézmények létszámadatai alapján 2721 főben határozza meg.
A védőnői és az iskola-és ifjúság egészségügyi szakfeladatok védőnői tevékenységének finanszírozási rendje is
változott .A 43/1999.(III.3) Korm. rend. 21.§ szerint az egy havi finanszírozás alapja az ellátottak létszámára eső
pontérték szorzata, melynek felső határa 330 pont/fő ám ez a pontérték 2006. évben csak 282 Ft és 284 Ft között mozgott
A finanszírozott pontszám havonta 4.966. A védőnői kasszánál finanszírozási problémát okozott, hogy alacsony
a finanszírozási pontszorzó és csökkent a gyermekek száma is. 2006.december 31-én 1 fő részére 40 éves jubileumi jutalmat fizettünk ki. A védőnői szakfeladat finanszírozása fix pótlékkal egészül ki , mely 2007.január 1től a védőnői kasszát érintően 50 E Ft-tal csökkent havonta.
Szakrendelés megnev.

A járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása 2006. évben
teljesített össz. orvosi munkaóra
gyógykezelési esetek száma

Belgyógyászat(EKG)
Sebészet
Szülészet-Nőgyógyászat
Fül-orr gégészet
Szemészet
Bőr-és nemibeteggyógy.
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Röntgen
Ultrahang
Labordiagnosztika
Fizióterápia
Gyógytorna
Járóbeteg összesen:

1752
645
2038
1130
1362
455
197
258
690
860
197
440
932
564
1864
900
920
15201

9711
3350
6259
5028
6870
2226
955
1562
3982
6729
2173
3552
3223
2294
7777
4591
10944
81226

Tüdőbeteg gondozás:
880
2006. évben a tervezetthez képest 99% -os a tényleges betegforgalom.
(Mivel a tervezett 82.000 eset, a tényleges 81.226 esetszám.)
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Gyomaendrőd, 2007. március 12.
Dr. Gedei Margit
intézményvezető
Dimákné Putnoki Éva
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Gazd.vez.
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