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Tisztelt Képviselő- testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. § /1/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2010. évi költségvetését, melyet
az elmúlt időszakban 3 alkalommal módosított.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata háromnegyed-éves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint
alakult:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés I-III. negyedév
Bevétel mindösszesen
4347015
4807534
2403058
Működési kiadás összesen
2431749
2732051
2088179
Felújítás összesen
115169
197368
111448
Fejlesztés összesen
527255
626275
402741
Tartalék
1272842
1251840
0
Egyéb finanszírozási
0
0
7169
kiadások
Kiadás mindösszesen
4347015
4807534
2609537
Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %-os. A
2.403.058.-E Ft-os bevételből a pénzforgalmilag teljesített bevételek összege 2.379.731.-E Ft, melynek
teljesítése a módosított előirányzathoz 75,34 %. Az összes bevételből a fennmaradó 23.327.-E Ft pénzforgalom
nélkül teljesített bevétel, mely az előző évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos. A bevételek részletesebb
elemzése az intézményenkénti beszámolóban jelenik meg.
Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 49,65 %-os.
A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,43 %-on teljesültek.
A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 75,82 %, a járulékok teljesítése 73,80 %, mely
az időarányos tervezettel közel azonosan alakult. 2010. évben önkormányzatunknál bérfejlesztés nem történt, az
eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés oka, hogy a közszférában dolgozók február és április hónapokban
49.000-49.000 Ft összegben a kormány döntése alapján egyszeri kereset-kiegészítésben részesültek, mely
kifizetések előirányzatot a II. rendeletmódosítás során kaptak.
A dologi kiadások önkormányzati szinten 80,02 %-on teljesültek. A dologi kiadások ÁFA nélküli összegének
vizsgálatakor megállapítható, hogy a teljesítés az időarányos előirányzattal közel azonosan 74,28 %-on alakult. A
dologi kiadások ÁFA teljesítése magas, itt torzító hatású a fordított ÁFA technikai jellegű könyvelési tétele. Ezen
fordítottan adózó ÁFA összegek esetében az előirányzat módosításra a teljesítést követően kerül sor.
Önkormányzatunknál a vizsgált időszakban fordított adózás hatálya alá tartozott - az ÁFA törvény 142 §.-ban
meghatározott szolgáltatások - az építési engedélyköteles beruházások kivitelezői munkálatainak köre, itt a
szolgáltatást nyújtó cégek számlái ÁFA-t nem tartalmaztak, az adót közvetlenül az önkormányzat fizette meg az
adóhatóság felé.
A működési célú támogatások teljesítése 73,11 %, melynek alakulása időarányosan jónak mondható. Ezen
támogatások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb részarányú, 56 % a szociálpolitikai juttatások
köre, 38 % az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközátadások (ide tartozik a vállalkozásoknak, non-profit
szervezeteknek, háztartásoknak történő pénzeszközátadás), 6 % az államháztartáson belüli (önkormányzatoknak,
többcélú kistérségi társulásnak) pénzeszközátadások aránya.
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A felújítási és fejlesztési kiadások részletezése az intézményi beszámolókban olvasható.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2010. évi háromnegyed
éves gazdálkodásáról szóló beszámolókat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatban foglaltakat elfogadni.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város 2010. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a város 2010. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. melléklet
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi beszámolója
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala három-negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított
előirányzathoz viszonyítva 76,26 %-ot mutat. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik:
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése:

Megnevezés
Működési bev Áfa
nélkül
Áfa bevételek
Kamat bevétel
Személyi jövedelemadó
Költ.vet támogatás
Gépjárműadó
Helyi adóbevételek
-Építményadó
-Telekadó
-Kommunális adó
-Idegenforgalmi
adó
-Iparűzési adó
Talajterhelési díj, és
termőf.bérbea.sz.jöv.
Helyi adókhoz kapcs.
Bírság, és egyéb sajátos
bevétel
Előző évi költségvetési
kiegészítések, visszatér.
Támogatásért.műk.bev
Műk.célú pe.átvét.
államházt-n kívülről
Felhalmozási bevételek
Kölcsönök
visszatérülése
Koncessziós díjak,
pü.-i befekt.bevételei
Működési
és
felhalmozási bevételek
összesen
Pénzforgalom nélküli
Pénzmaradvány igényb.
Finanszírozás
egyéb
bev, függő átfutó
Összesen

Módosított ei.
106671

Teljesítés
77463

Adatok E Ft-ban
Telj./ mód. ei. %
72,62

41139
62500
464314
1004429
75000
342950

64770
97587
330591
923676
73322
267510

157,44
156,14
71,20
91,96
97,76
78,00

32000
5450
28500
7000

24388
4647
24582
3953

270000

76,21
85,27
86,25
56,47

209856

77,72

950

1634

172,00

15363

23470

152,77

0

3.876

343019
459

128248
1011

37,39
220,26

286248
31.468

95371
23.192

33,32
73,70

0

4000

2774510

2115721

1614464

11002

76,26

-29054
4388974

2097669

A működési bevételeknél a teljesítés az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult. A bevételek
összetételét vizsgálva megállapítható, hogy
 a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett
igazgatási szolgáltatási díjbevételek a vizsgált időszakban 128,7 %-on teljesültek,
 a bérleti díjaknál 63,2 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az alacsony
teljesítés oka hogy a földhaszonbérek és a közterület használat bevételei 22,6 % -on állnak,
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a továbbszámlázott szolgáltatások alakulása 90,9 %, azonban a kiadások is tartalmazzák
ezeket az összegeket, év végén a módosított előirányzat korrigálásával kerül rendezésre ezen
bevételek és kiadások összege.
az egyéb sajátos bevételek teljesítése 4.000.-E Ft-tal több az előirányzattól, itt jelentkezik a
Gyomaközszolg Kft.-től származó 3.250.-E Ft bevétel, mely a 2009. évi hulladék elszámolás
díjkompenzációjából adódik, továbbá pályázati dokumentáció kiadásával kapcsolatosan
2.318.-E Ft bevétel származik.
a kötbér, egyéb kártérítés bevételei között 1.150.-E Ft összegű kötbér a belvíz V. ütem
késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó kötbér fizetési kötelezettségből keletkezett, a biztosító
kártérítése a vizsgált időszakban 536.-E Ft volt.

Az ÁFA bevétel teljesítése szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. A kiszámlázott termékek
és szolgáltatások ÁFA teljesítése 81,69 %-on áll. Az időarányost meghaladó teljesítést befolyásolja,
hogy a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA könyvelése a jogszabályok
figyelembevételével úgy történik, hogy a fordított adózás miatti ÁFA bevételek és a fordított adózás
miatti ÁFA kiadások között is meg kell jelennie, melynek előirányzatosítására a könyvelést követően
kerül sor.
A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból
képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá a kötvény lekötéséből származik. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett
bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen
pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A csatorna
érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó kamatbevétel 6.599.-E Ft, a költségvetési főszámlán
lévő pénzforgalom után 3.977.-E Ft a jóváírt kamat összege. A kötvény lekötéséből származó
kamatbevétel 51.421.-E Ft, továbbá a kötvényhez kapcsolódó hozadék összege 21.824.-E Ft.
A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest
időarányosan történik. 2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete
alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől kezdődően a
kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az önkormányzatok részére,
mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a következő hónap elején
jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között a bankszámlánkra átutalásra került az állami
támogatás.)
Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az
előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben.
A helyi adóbevételek alakulása:
Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj, földbérbeadás
Pótlék és bírság, egyéb bevételek
Összesen:
Gépjárműadó (átengedett)
Mindösszesen:

Előirányzat, EFt
32.000
5.450
28.500
7.000
270.000
950
5.000
348.900
75.000
423.900

Teljesítés, EFt
24.388
4.647
24.582
3.953
209.856
1.535
4.393
273.354
73.322
346.676

Teljesítés, %
76,21
85,27
86,25
56,47
77,72
161,58
87,86
78,35
97,76
81,78

A tervezett bevételi előirányzat 81,78 %-ra teljesült szeptember 30-ig. Jelentősebb elmaradást mutat
az építményadó és az iparűzési adó. Ez a két adónem ugyanazt az adózói kört érinti – a
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vállalkozásokat – melyeknél a tavalyi év gazdasági válsága most érezteti hatását. További problémát
jelentett az idei évben az iparűzési adó beszedése törvényi szabályozásában bekövetkezett többszöri
változás. Előbb az APEH hatáskörébe került, majd ennek jogát újra visszakapták az önkormányzatok.
Ez okozta, hogy több vállalkozás csak késve teljesítette a szeptemberi előlegfizetési kötelezettségét. A
beszámoló készítésének időpontjáig további 30 millió Ft folyt be már ezektől a vállalkozásoktól az
iparűzési adóba. Az év végéig, a folyamatos behajtási tevékenységnek, a decemberi feltöltési
kötelezettség teljesítésének következtében a terv teljesítése várható. A telekadó, a magánszemélyek
kommunális adója kisebb mérvű elmaradást mutat. Ezen adónemek bevétele év végéig még jelentős
mértékben nőhet, tekintettel arra, hogy a behajtási cselekmények folyamatban vannak, így várható a
tervezett bevétel elérése. Az idegenforgalmi adó tervezett bevétele azonban várhatóan nem teljesül, az
idei év vendégforgalmának visszaesése miatt, melynek fő oka a gazdasági válság, valamint a
kedvezőtlen időjárás. Gépjárműadóban, az év közbeni fokozott behajtási cselekményeknek
köszönhetően, a tervezett bevétel majdnem 100 %-a teljesült már, amit még növelni fog az év végéig
továbbra is végzendő végrehajtás. Október végéig kiküldésre kerülnek a felszólító levelek, november
elején tömeges azonnali beszedési megbízás kiadására kerül sor, mellyel a pótlékbeszedés is várhatóan
megugrik, bár a beszedett összegekből - ha azok nem fedezik az összes hátralékot - elsősorban a
tőketartozásokat rendezzük.
A hátralékok alakulása 2010. szeptember 30-án:

Adónem

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális
adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Tőketartozás
összesen:

9.273
1.547

Folyó
évben
keletkezett
tartozás
összege
EFT
8.701
1.304

Nyitó
hátralékból
még
fennálló
tartozás
EFt
8.049
933

7.448

6.475

110

Nyitó
hátralék
2010.
január 1én EFt

Ebből:
Összes
hátralék
EFt

nem
esedékes
tartozás

esedékes
tartozás

16.750
2.237

133
0

16.617
2.237

5.433

11.908

18

11.890

345

0

345

26

319

58.316
24.263
341

78.482
21.507
446

39.533
12.749
139

118.015
34.256
585

653
188
0

117.362
34.068
585

101.298

117.260

66.836

184.096

1.018

183.078

Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi
előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult
behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 34,5 millió Ft-tal csökkent.
Jelentős viszont az ez évben keletkezett hátralék növekedése, melynek legnagyobb hányadát az
iparűzési adó és a gépjárműadó hátralékának növekedése teszi ki. Az utolsó negyedév fontos feladata
a jelenleg is folyó behajtási cselekmények fokozásával a hátralék összegének csökkentése. (Elemzést
készítette Enyedi László az adóosztály vezetője)
Az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések között megjelenő összeg a 2009. évi
normatíva elszámolásából adódó 3.876.-E Ft plusz normatíva összegét foglalja magába.
A támogatás értékű működési bevételek teljesítése 128.248.-E Ft, mely a módosított előirányzathoz
képest 37,39 %-on alakult. Az alacsony teljesítés oka, hogy az eredeti költségvetésvetésben itt kell
megtervezni a rendszeres szociális segélyekre átvett pénzeszközökre és a közcélú munkavégzők
támogatására az államtól biztosított támogatás összegét, ezt azonban az előirányzat változás során az
igényléseknek megfelelően csökkenteni kell. A tényleges teljesítés és az állam által elfogadott
3

igénylések előirányzata a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel. A
támogatásértékű bevételek között jelenik meg a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt
agrártámogatás (1.800 E Ft), az Országgyűlési-, Helyi-, és Kisebbségi választásokra leutalt támogatás
összege, a munkaügyi központ által közhasznú munkavégzésre megkapott támogatás (10.681 E Ft), a
támogató szolgálat működésére leutalt összeg (10.765 E Ft), és a Nemzeti Kulturális Alaptól a Kállai
Ferenc a Nemzet Színésze című dokumentumfilmre kapott támogatás 1.300 E Ft összege. Itt jelenik
meg továbbá a megelőlegezett gyermektartásdíj bevétel (1.972 E Ft), a mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatása (3.314 E Ft), a társulási normatív bevételek összege (14.015 E Ft), az uniós
forrásból megvalósuló Kompetencia alapú oktatáshoz leutalt 40.284 E Ft összeg, továbbá a Térségi
Humánsegítő TÁMOP 5.2.5. Vackor pályázatára leutalt 11.181 E Ft összegű támogatás, illetve a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál az uniós pályázat elszámolásához az önkormányzat által
megelőlegezett 1.800 E Ft, és a településőrök foglalkoztatására kapott 2.507.-E Ft.
Az államháztartáson kívülről érkező működési célú pénzeszközátvételek teljesítése 1.011.-E Ft,
míg az előirányzat 459.-E Ft. A teljesítésben szerepel 686.-E Ft összegű OFA támogatás, mely a
közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásával kapcsolatos munkabérek támogatásával kapcsolatos,
előirányzatosítására a következő költségvetési rendelet módosításakor kerül sor.
A felhalmozási célú bevételek teljesülése 33,32 %. A felhalmozási célú bevételeknél a megtervezett
pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az AROP szervezetfejlesztési pályázathoz
kapcsolódóan 4.117.-E Ft, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ ingatlan felújításához
kapcsolódó pályázat 500.-E Ft összege, továbbá beköltözési hozzájárulásból és közérdekű
kötelezettségvállalásból befolyt 4.619.-E Ft. A fogyatékkal élők nappali ellátása DAOP-os pályázat
elszámolása megtörtént, ezzel kapcsolatosan 26.027.-E Ft támogatás folyósítása történt. 3.929.-E Ft
támogatást kaptunk a Polgármesteri Hivatal épület akadálymentesítése beruházásunkkal
kapcsolatosan. A DAOP 3.1.1. 4+1 utca építése pályázatunk elszámolása során 32.685.-E Ft összegű
támogatást utalt a támogató hatóság. Itt jelennek meg a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások
befizetései 731.-E Ft (14,62 %), melyek az előző évi kintlévőségekből befolyt összegeket mutatják,
illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések 9.590.-E Ft értékben. A
lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinél az alacsony teljesítés oka, hogy a 4+1 utca
építésénél lakossági érdekeltségi hozzájárulás kivetés nem történhetett a beruházáshoz kapcsolódó
pályázati támogatásból adódóan, ugyanakkor a tervezéskor még nem volt ismert, hogy a támogató
hatóság nem járul hozzá az önkormányzati saját erő érdekeltségi hozzájárulás formájában történő
csökkentéséhez.
A kölcsönök visszatérülésénél a teljesítés 73,7 %. A teljesítésben szerepel a lakosságnak nyújtott
lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányos alatt teljesült. A lakáshitel
esetében a teljesítés 67,92 %-os, a belvízhitel visszafizetésnél 66,60 %, mely azzal magyarázható,
hogy ezen ügyfelek a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudják fizetni a különféle banki illetve
közüzemi tartozásaikat. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására,
bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is. Ezen hitelek
törlesztési részlete jelentősen növekedett a gazdasági válság negatív hatására, így egyre nagyobb azon
ügyfelek száma, akik se a pénzintézet, se az önkormányzat felé nem tudják rendszeresen fizetni
tartozásukat. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési
kötelességüknek a tartozást fizetési meghagyás útján érvényesítjük.
A Gyomaszolg. Kft. 11.511.-E Ft tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza az inkubátorházzal
kapcsolatosan. A vállalkozás fejlesztési alapba 3.000.-E Ft összeg folyt be szeptember 30.-ig.
Itt jelentkeznek még a lakosság által igénybevett egyéb kölcsönök (közköltséges temetés, jogosulatlan
segély miatti visszafizetési kötelezettségek) visszafizetései is.
A koncessziós díjak, pénzügyi befektetések bevételeinél jelentkező 4.000.-E Ft a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. által átutalt osztalékelőleg összegét foglalja magába, melyet a Kft. a Képviselő-testület
147/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozata alapján utalt át az önkormányzat bankszámlájára.
A Polgármesteri Hivatal háromnegyed éves működési kiadásainak teljesítése a módosított
előirányzathoz viszonyítva 78,54%, melyet az alábbi táblázat szemléltet.
4

Megnevezés
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadás
Tám.értékű műk.kiadás
Műk.c.peszk.átad.ÁHon kívülre
Társ.szoc.pol.és egyéb
juttatás
Működési kiadás össz.

Módosított
előirányzat
435465
106804
470039
24989
134537

Teljesítés

Adatok E Ft-ban
%

338942
79268
403468
18736
124674

77,83
74,22
85,84
74,98
92,67

295134

187090

63,39

1466968

1152178

78,54

Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik:
Személyi juttatások és járulékainak alakulása:
A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 77,83 %. A személyi juttatásokon belül a
rendszeres személyi juttatás teljesítése az időarányosnak megfelelő, a nem rendszeres személyi
juttatások 62%-ban teljesültek, ugyanakkor a külső személyi juttatások 142%-os teljesítést mutatnak.
Ez utóbbi azzal magyarázható, hogy a kompetencia alapú TÁMOP-os pályázatnál a külső személyi
juttatás módosított előirányzata 3.766 E Ft, a teljesítés értéke ugyanakkor 18.818 E Ft. A következő
előirányzat módosítás alkalmával a dologi kiadások között megtervezett összegből a teljesítés
értékének megfelelő átcsoportosítást szükséges elvégezni.
A rendszeres személyi juttatások teljesítése az időarányosnak teljesen megfelelő, viszont ha a
korrekciós tényezőket figyelembe vesszük, akkor valójában megtakarítás jelentkezik. A Munkaügyi
Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatottak után járó támogatás összege a következő
rendeletmódosítás alkalmával kerül előirányzatosításra a személyi juttatások közé. Jelen
beszámolóban ezen kifizetésekhez még nem történt meg az előirányzat, a forrás hozzárendelése.
További megtakarítást eredményezett a hivatalon belüli belső átcsoportosítás és személyi változás. A
hivatalból távozó kollégák helyére (műszaki ügyintéző, közterület felügyelő) pályázat lefolytatását
követően kerültek az új dolgozók. A megszűnés, illetve az újak munkába állásának napja között eltelt
időszak szintén bérmegtakarítást eredményezett.
Dologi kiadások elemzése:
A dologi kiadás teljesítése meghaladja az időarányos tervezett összeget, a teljesítés a módosított
előirányzathoz képest 85,15 %. Ezt a teljesítési arányt jelentősen torzítják az alábbi tényezők:






Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás teljesítése, melynek
összege 13.046 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik,
előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban.
A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének
egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve
ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is).
A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 75%-os
teljesítést mutat. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik a
hivatali igazgatási szakfeladaton az írószer, irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél (85 %),
igen magas a postai szolgáltatás (87 %) költsége, továbbá az államháztartáson kívülre
továbbszámlázott működési kiadások (itt jelenik meg a Fő út és Bajcsy út kiviteli
tervdokumentációjának 3.500 E Ft + áfa összege, melynek fizetési határideje 2010. 08.
18.-a volt, teljesítés a vállalkozó részéről nem történt még) aránya is. A szakmai
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tevékenységhez igénybevett szolgáltatásnál jelentkező AROP pályázattal (portálhasználat
és előkészítés költsége) kapcsolatos tételek (2.170 E Ft) a következő rendeletmódosítás
alkalmával kapnak előirányzatot (a fejlesztések között megtervezett összegből). Ezt
követően a teljesítés az időarányosnak megfelelő értéket fogja mutatni. Az energia jellegű
kiadások a szezonalitásnak megfelelően teljesültek.
A kötvényforráshoz kapcsolódóan március 31-én és szeptember 30-án került sor
kamatfizetésre 35.016 CHF és 33.311 CHF értékben. A kötvény után fizetendő alacsony
kamatlábnak köszönhetően a tervezetthez képest a kamatkiadásoknál jelentős megtakarítás
realizálható.
Pénzeszköz átadások:


A támogatásértékű működési kiadások közel 75 %-on teljesültek. Itt jelennek meg a
közmunkaprogramokhoz kapcsolódó önerők összegei, a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Társulás működéséhez biztosított hozzájárulás összege, az árvízkárosultak részére nyújtott
önkormányzati támogatás, a CKÖ részére pályázati pénzeszköz megelőlegezéséhez
kapcsolódó támogatásértékű kiadás (az Önkormányzat által megelőlegezett 1.800 E Ft
összegű tartozásból a Kisebbségi Önkormányzat 1.287 E Ft-ot rendezett), illetve a
Hulladéklerakó 2009. évi díjkompenzációjának települések felé történő elszámolásának
összegei (Szarvas 10.572 E Ft, Csárdaszállás 564 E Ft és Csabacsűd 477 E Ft).



Segélyekre a vizsgált időszakban a rendelkezésre álló keret 63,38%-a került felhasználásra.



A működési célú pénzeszköz átadások között a vizsgált időszakban az alábbi tételek jelentek
meg: A Liget Fürdő Kft. április 30-ig felhasználta az éves támogatási keretet, azaz a 25.000 E
Ft-ot, illetve a májusi testületi ülést követően megtörtént a Fürdő részére a 19.415 E Ft
átutalása, mely összeg a 2009. évi gazdálkodás során elszenvedett vagyonvesztés
helyreállítását szolgálta. A szeptemberi Képviselő-testületi döntés értelmében a Liget Fürdő
2010. évi gazdálkodásához további 15.000 E Ft összegű működési többlettámogatáshoz jutott.
Ebből a keretből a Fürdő szeptember végén 10.000 E Ft-ot igénybe vett. Az előirányzatok
közé a megítélt támogatás a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre.
Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház
működésére átadott támogatás, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a
Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek
időarányos része. Az Idegenforgalmi alapból 1.500 E Ft került kifizetésre az alábbi pályázók
részére:
 Németh Dezső
500 E Ft
 Templárius Alapítvány
200 E Ft
 Suttyomba Alapítvány
500 E Ft
 GYÜSZ-TE Egyesület
300 E Ft.

Felújítások alakulása:
2010. szeptember 30-áig felújítási munkákra a hivatal 102.692 E Ft összeget fordított, azaz a
módosított előirányzat közel 53 %-át. A felújítások között teljesült:
 A Városi örökség pályázat (hivatal épületének tető –és homlokzat felújítása, Kner Imre
Gimnázium könyvtár épületének felújítása, Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása)
kiviteli munkái július végén kezdődtek, az eddig felmerült 10.693 E Ft a kiviteli terv, a
szükségletfelmérés költségét, a városháza tetőszerkezetéhez és homlokzatához kapcsolódó
részszámla összegét, valamint a Gimnázium Könyvtárépülete végszámlájának önerejét
tartalmazza,
 A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épület felújítása (nyílászárók cseréje,
mosdók felújítása) 17.587 E Ft összegben,
 Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák 24.240 E Ft, illetve 2.514 E Ft összegben
valósultak meg a vizsgált időszakban,
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A pályázati forrásból megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja
17.710 E Ft-ba került,
A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására 5.233 E Ft-ot fordítottunk,
A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 18.879 E Ft merült fel,
Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál, Fazekasi út bejáró
átereszének cseréje 1.681 E Ft összegben
A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz elvezetése 3.904 E
Ft-ba került,
A Városi Könyvtár 251 E Ft-ot fordított a főelosztó szekrény felújítására.

Fejlesztési kiadások alakulása:
A tervezett beruházások több mint 53 %-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:






























AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft összegben
Számítógép vásárlás a Humánpolitikai és a Hatósági Osztályra 982 E Ft
Klíma vásárlás az Iktatóba 138 E Ft
Salgo polc az Irattárba 290 E Ft
Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 12.245 E Ft (kivitelezés,
műszaki ellenőrzés, tervek)
Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben
Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása
történt 300 E Ft összegben
Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben 6.740 E
Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on számította be a kereskedő.
Öntözési tervekre elkülönített keretből 5.563 E Ft felhasználása történt meg
Felhagyott
hulladéklerakón
monitoring
mérések,
hulladéktelep
rekultivációja,
hulladékgazdálkodási terv készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata 1.309 E Ft összegben
A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 22.458 E Ft kifizetése történt meg a vizsgált
időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés
megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla)
A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a
város, összege 47.330 E Ft volt
A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft összegben
Hárs hotel előtt parkoló építése 2.305 E Ft összegben
Besenyszegen 4 db gépjármű forduló építése 102 E Ft-ba került
A belterületi utak építésével, felújításával kapcsolatban 170 E Ft merült fel
Elkészült a 46. sz. út kerékpárút engedélyes terve 2.911 E Ft összegben
Járdaépítés történt a Szabadság téren és a Selyem úton 3.447 E Ft összegben
A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.646 E Ft-ért
A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna készítés történt 369 E Ft összegben
Öregszőlő emlékműnél árokfedés, bejáró készítés 300 E Ft-ért
A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.560 E Ft összegben
jelentkezett
A Belvíz VII. ütemhez kapcsolódóan 2.705 E Ft került kifizetésre
Csapadékvíz elvezető csatorna építés Kazinczy F. utcában, zárt csat. ép. Fő út és Bocskai u.
988 E Ft összegben
A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázaton belül lézernyomtató, másoló, tantermi játékok,
hangfal, digitális fényképezőgép, térmikrofon stb. vásárlása történt 3.375 E Ft értékben
A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz kapcsolódóan
ebben az évben még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett
Térségi Szociális Gondozási Kp. önkormányzatnál jelentkező pályázata 398 E Ft (2 db
fürdőkádlift)
Praxishoz kapcsolódó eszközbeszerzés értéke 977 E Ft
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A Katona József Művelődési Háznál gázkazán csere történt 700 E Ft összegben
A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg
Munkaügyi Központ nyílászáró csere bérleti díj beszámítással 3.258 E Ft
Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi Alapfokú Műv.
Oktatási Int., számítógép asztalok beszerzése, notebook, fénymásoló és számítógépek
vásárlása a TIOP pályázat keretében 8.122 E Ft – Határ Győző Városi Könyvtár és a Gyomai
Tájháznál szennyvízbekötés történt 194 E Ft összegben történt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:








A támogatásértékű felhalmozási kiadások között két pályázathoz kapcsolódó megelőlegezés
jelenik meg: a Kompetencia alapú TÁMOP-os pályázathoz ebben az évben közel 30.000 E Ftot előlegezett meg az önkormányzat, melyből ez idáig 20.475 E Ft térült meg, így a
ténylegesen megelőlegezett összeg 9.369 E Ft, illetve a Városi Könyvtár TIOP-os
pályázatával kapcsolatban 8.415 E Ft-ot kellett az önkormányzatnak előfinanszírozni a
vizsgált időszakban.
Itt jelenik meg továbbá a Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben
elnevezésű pályázathoz befizetett önerő 1.540 E Ft összege.
Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál lakossági
közmű visszatérítések (2.150 E Ft) jelentkeznek, a Holtág egyesületek részére nyújtott
támogatás 3.000 E Ft összegben, illetve 2 fő részére nyújtott az önkormányzat vissza nem
térítendő lakásvásárlási támogatást 320 E Ft összegben.
A vizsgált időszakban a Vállalkozásfejlesztési Alapból a Képviselő-testület támogatást nem
nyújtott.
2010. január hónapban – Képviselő-testületi döntés alapján - 50.400 E Ft összegben Vízmű
részvényeket vásárolt az önkormányzat, majd szintén testületi döntés alapján megtörtént a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél a 70.000 E Ft összegű tőkeemelés (május 17-én 56.000 E Ft,
majd szeptember 9-én 14.000 E Ft). A kifizetések ténylegesen a kötvényforrásból történtek. A
Regionális Hulladékkezelő Kft.-be befizetett törzstőke összege 2.790 E Ft.

Kölcsönök nyújtása:


A kölcsönök között jelenik meg 3.927 E Ft összegben a közköltséges temetés címén nyújtott
kölcsön, illetve a vihar okozta károk helyreállítására biztosított 629 E Ft. Fiatal házasok
részére lakáskölcsönt a vizsgált időszakban 2 fő részére nyújtott az önkormányzat, 640 E Ft
összegben. A Zöldpark Kft. részére 1.120 E Ft összegű tulajdonosi kölcsönt biztosított az
önkormányzat, közhasznú foglalkoztatottak bérének megelőlegezésére, továbbá a Rózsahegyi
Alapítvány részére 3.469 E Ft összegben nyújtott az önkormányzat kölcsönt, mely az
Öregszőlőben megvalósuló beruházás már felmerült költségeinek megelőlegezését jelenti.

Tartalék:


A tartalékok között olyan tételek szerepelnek, melyek a felhasználást követően a következő
rendelet módosítások során kerülnek a megfelelő kiadás helyekre. Itt kerültek többek között
megtervezésre az önkormányzat 2010. évre eső gazdasági programjában meghatározott
fejlesztési elképzelések saját erő összegei, a kibocsátott kötvény 2010. évben fel nem használt
része, a hulladéklerakó perköltsége címen elkülönített összeg, illetve csatorna érdekeltségi
hozzájárulás címen befizetett összegek.

Összességben megállapítható, hogy a kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult a
vizsgált időszakban. Azon szabad pénzmaradvány összege, amit az év hátralevő részében jelentkező
be nem tervezett kiadásokra, működést érintő többlet kötelezettségvállalásokra fordíthat a testület,
lecsökkent 20.000 E Ft-ra.

8

A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is. A jobb
áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is bemutatjuk.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása
2010. szeptember 30. napjáig
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Személyi
juttatás
Mód.ei

Járulékok

Telj.

Mód.ei

Telj.

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Mód.ei

Mód.ei.

Telj.

Telj.

Határ Győző
Városi Könyvtár

15827

11649

4253

2977

11258

8740

0

0

Közművelődési
Közgyűjt.és
Turiszt. Szolg.
Int.

16338

12147

4400

3013

15382

15428

0

20

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

25065

18844

6791

4940

14449

9794

0

163

Városi Alapfokú
Műv.okt. Int.

34713

25411

9161

6735

11013

4431

0

0

Cigány
Kisebbségi Önk.

2651

2973

868

784

2761

2162

2429

1287

Német
Kisebbségi Önk.

0

0

0

0

1269

599

18

43

Határ Győző Városi Könyvtár
A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő, illetve kis mértékben az alatti. A dologi
kiadások teljesülése összességében 77,6% (a TÁMOP-os és a TIOP-os pályázatok nélkül az általános
működést vizsgálva a Könyvtár a betervezett dologi kiadások kevesebb, mint 70%-át használta fel. A
Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 3.298 E Ft 80 %-át használta fel.
Az intézmény feladatellátásból származó bevétele mindössze 30%-ban teljesült, ugyanakkor az áfa
visszatérülésből képződött bevétele meghaladja a 2.700 E Ft-ot.
Az intézménynek 2 folyamatban lévő pályázatáról számolhatunk be, egy TÁMOP-osról és egy TIOPosról.
A TÁMOP-os pályázatnál 3.142 E Ft előleg áll az intézmény rendelkezésére, így a város részéről
előfinanszírozás minimális összegben vált szükségessé. A pályázat megvalósítására 6.283 E Ft került
az intézmény költségvetésébe beépítésre, mely személyi és dologi jellegű kiadásokra fordítható. A
vizsgált időszakban 57 %-a teljesült a kiadásoknak.
A TIOP pályázathoz kapcsolódóan várhatóan ebben az évben 8.475 E Ft kiadás jelentkezik, mely
ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzésére, szellemi termékek vásárlására és bérjellegű
kiadásra fordítható. A vizsgált időszakban 8.432 E Ft összegű kiadás jelentkezett, mely beszerzés,
illetve bérjellegű kiadás összegét az önkormányzatnak meg kellett előlegeznie.
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Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
A saját bevételek összege a Tájháznál közel 150 %-ban (a Tájház tevékenységéhez kapcsolódó bevétel
összege 70 E Ft-tal haladja meg az éves tervet), a Művelődési Központ bevétele 103%-ban, a
Tourinform Irodáé 300%-ban teljesült.
Az intézmény valamennyi egységénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak
megfelelően, illetve az alatt alakult.
A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy az időarányos előirányzat alatt alakult a
teljesítés (69 %), így a Gyomai Tájháznál végrehajtott szennyvízbekötés forrása a dologi kiadásoknál
eszközölt megtakarítás lehet.
A Katona József Művelődési Központ dologi kiadás teljesítése 111 %, melyet a gázenergia kiadások
tervet meghaladó teljesítése okoz. Indoka: előző évet terhelő, jelentős összegű fogyasztás került
kiszámlázásra ebben az évben. A többletkiadás forrásául szolgálhat az intézménynél képződő
többletbevétel, illetve az előző évben képződött és a tartalékba helyezett pénzmaradvány összege.
A Tourinform Iroda dologi kiadásai 140%-os teljesítést mutatnak, mely elsősorban az egyszeri jellegű
kiadások - pl. a turisztikai és városi kiadványok készítésének költségei (817 E Ft) – teljesülésével
magyarázható, illetve azzal, hogy az intézmény többletbevétele majd csak a következő
rendeletmódosítással kerül beépítésre a Tourinform Iroda költségvetésébe. Az intézmény vizsgált
időszakban képződött többletbevételének (1.207 E Ft) beépítésével, illetve az év hátralevő részében
egy takarékos gazdálkodással teljesíthető az elfogadott költségvetési kereten belüli gazdálkodás.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul. A
Kistérség a vizsgált időszakban az I. és a II. negyedévi társulási normatívát utalta át 6.076 E Ft
összegben.
A bevételek között megjelenik a Vackor program elnevezésű TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó
8.220 E Ft, így ezen pályázat nem igényel a város részéről előfinanszírozást. A programmal
kapcsolatban erre az évre az intézmény 4.794 E Ft összegű kiadást tervezett, melyből szeptember 30ig 3.308 E Ft teljesült.
A személyi juttatások és járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelően alakult az intézménynél,
az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások 67 %-ban teljesültek.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A saját bevételek teljesítése 23%-on áll, mely elsősorban a 2009. évben esedékes, de akkor meg nem
fizetett térítési díjak 2010. év eleji teljesítéséből adódik. A térítési díjak megfizetésének határideje
2010. október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az előírt térítési díjak beszedésére
különös figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele az előírt
térítési díjak befizetésének teljesítése.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően, kis mértékben
az alatt teljesültek. A dolgozók részére a kereset kiegészítés kifizetése február és április hónapokban
történt meg. A dologi kiadások teljesítése 40 %. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés
teljesítése 60%, a különféle dologi kiadások teljesítése 50%, ugyanakkor a szolgáltatások teljesítése
nagyon alacsony (28 %).
A 2011. évi költségvetés készítésekor mindenképpen célszerű ismételten áttekinteni az intézmény
működési kiadás szükségletét, és a tényleges felmérésnek megfelelően meghatározni az éves dologi
kiadás keretet.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
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Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. háromnegyedévi bevétele az előző
évi pénzmaradvány igénybevételét figyelembe véve 8.217 E Ft, bevételi előirányzatát 94,3 %-ban
teljesítette, a kiadásai 7.206 E Ft összegben, azaz 82,7 %-ban teljesültek.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének egy részét a TÁMOP 5.2.5. „Tedd meg velünk
az első lépéseket” pályázat megvalósítása, másrészt általános működése határozta meg.
Bevételek 7.245 E Ft összegben teljesültek:











Települési kisebbségi önkormányzat általános működésére kapott éves támogatása 566 E Ft
Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 244 E Ft
2.961 E Ft TÁMOP 5.2.5 ” Tedd meg velünk az első lépéseket” pályázat támogatása
1.800 E Ft működési célú visszatérítendő támogatás, melyet Gyomaendrőd Város
Önkormányzata biztosított a TÁMOP 5.2.5 Tedd meg velünk az első lépéseket program
előfinanszírozására
560 E Ft saját bevétel a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA
programmal kapcsolatban (a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért 360 E Ft, illetve 120
E Ft bevétel a roma nemzetközi nap rendezvény lebonyolítására, 80 E Ft támogatás a
hátrányos helyzetű tanulók táborozására)
73 E Ft saját bevétel a Szmola Nonprofit Közhasznú Kft- től halmozottan hátrányos helyzetű
óvodás gyermekek részére gyermeknap megszervezésére
368 E Ft közhasznú támogatás 3 fő közhasznú 2010. július és augusztus havi
munkabérköltsége után
673 E Ft támogatás a Miniszterelnöki Hivataltól. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a
Miniszterelnöki Hivatallal szerződést kötött a 2009. december 18-án megrendezett
„Kisebbségek napja „ rendezvény költségeinek megtérítésére. A Miniszterelnöki Hivatal a
támogatási szerződés alapján a támogatást kiutalta. A támogatás elszámolása nem a
szerződésben foglaltak szerint történt, ezért a folyósított összeg kifizetése felfüggesztésre
került a Miniszterelnöki Hivatal utóellenőrzésének lefolytatásáig.

Kiadások 7.206 E Ft összegben teljesültek:





TÁMOP 5.2.5 program személyi juttatása 2.650 E Ft, munkaadókat terhelő járuléka 697 E
Ft, dologi kiadása 1.089 E Ft
A kisebbségi önkormányzat működésénél az alábbi költségek merültek fel: 322 E Ft személyi
juttatás, 87 E Ft munkaadókat terhelő járulék (3 fő közhasznú foglalkoztatásával
kapcsolatosan), 1.073 E Ft dologi kiadás, mely összeg elsősorban az Önkormányzat által
használt épület rezsi költségének kiadásait, az internet szolgáltatás díját, a nemzetközi
romanap költségeit, a halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyerekek gyermeknapi
rendezvényének költségeit, a hátrányos helyzetű tanulók táborozási költségeit, valamint a Fő
út 80. szám alatti ingatlan karbantartásával kapcsolatos költségeket tartalmazza.
1.287 E Ft előfinanszírozott támogatás visszafizetésre került Gyomaendrőd Város
Önkormányzata részére a TÁMOP 5.2.5 program végelszámolása során kiutalt támogatásból.

A Kisebbségi Önkormányzat a TÁMOP 5.2.5. ”Tedd meg velünk az első lépéseket” elnevezésű
pályázat végelszámolásához kapcsolódó kifizetési kérelmet 2010. május végén nyújtotta be az ESZA
támogató szervezethez. A támogató szervezet 2010. június 10-én záró helyszíni szemlét tartott a
program megvalósításához kapcsolódóan. Az ellenőrzés hiányosságot nem tapasztalt, de mint
ismeretes a program korábbi ellenőrzése során az ESZA szabálytalansági eljárást folytatott le,
melynek eredményeként az önismereti tréning 567 E Ft összegű megbízási díja és járuléka
költségének elszámolását nem fogadta el. Megítélése szerint a kisebbségi Önkormányzatnak
akkreditált intézményi regisztrációval kellene rendelkeznie. A kifizetett 567 E Ft összegű költségnek
eddig a TÁMOP pályázat támogatása volt a forrása, de erre az ESZA nem utal támogatást, így jelenleg
nincs forrás kijelölve. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által előfinanszírozott 1.800 E Ft
visszafizetendő támogatásból 1.287 E Ft visszafizetésre került, a jelenleg fennálló tartozás 513 E Ft.
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A Kisebbségi Önkormányzatot a HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” program megvalósításának
előfinanszírozásához Gyomaendrőd Város Önkormányzata szintén visszatérítendő támogatásban
részesítette, melyből 629 E Ft tartozás áll fenn. Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló
összesen 1.142 E Ft összegű támogatás visszafizetése jelenleg nem biztosított, melynek rendezéséhez
a CKÖ-nak forrást kell biztosítani.

Német Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2010. háromnegyedévi bevétele a
pénzmaradvány igénybevételével együtt 1.301 E Ft, az előirányzatát 101 %-ban teljesítette, kiadása
642 E Ft, az előirányzathoz képest közel 50 %-ban teljesült.
A kisebbségi önkormányzat általános működését finanszírozó állami támogatás 566 E Ft összegben,
pályázat útján a feladatalapú támogatás 182 E Ft összegben került kiutalásra. 40 E Ft összegű
támogatással a Békés Megyei Önkormányzat hozzájárult a batyus bál rendezvény költségeihez, saját
bevételként 104 E Ft folyt be a belépők díjából.
Az 599 E Ft összegű dologi kiadásból kifizetésre került a batyus bál költsége (helységbérlet,
dekoráció, zeneszolgáltatás, videó felvétel). A kisebbségi Önkormányzat tagjai részt vettek a megyei
német kisebbségi önkormányzatok rendezvényein is. A kisebbségi önkormányzat tulajdonában lévő
számítógép meghibásodott, mely javítása megtörtént 2010. július 26-30-ig megrendezett német
anyanyelvi táborral kapcsolatban felmerült költségek is a dologi kiadások között kerültek
elszámolásra.
A Német kisebbségi önkormányzat működési célú támogatásra 43 E Ft-ot fizetett ki, melyből 18 E Ft
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványnak visszafizetett támogatás (a
2009. évben megrendezett XIII. Békés megyei németek kulturális napja rendezvény elszámolásával
kapcsolatban). A Német Kisebbségi Önkormányzat a 13/2010.(VI.21.) NK. határozata alapján 25 E Ft
támogatásban részesítette az árvízkárosult Felsőzsolca település önkormányzatát.
Az anyanyelvi tábor költségeiből 2 fő pedagógus megbízási díja 2010. szeptember hónapban
kifizetésre került, költségként való elszámolása áthúzódik 2010. október hónapra 73 E Ft összegben
(58 E Ft megbízási díj és 15 E Ft munkaadókat terhelő járulék). A Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. IV. negyedévében még 567 E Ft-tal tud gazdálkodni. (Az elemzést készítette Ugrainé Gróf Éva
pénzügyi ügyintéző)
Rövid tájékoztató az önkormányzat által kibocsátott kötvényről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre,
3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt.
A kötvény paraméterei:
 Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
 Kötvény lejegyzése: CHF
 Jegyzéskori árfolyam: 158,35
 Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
 Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
 Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
 Kamatozás módja: változó
 Induló kamatláb: 3,5083 %
 Kamatláb változásának elvei: 6 havi LIBOR CHF + 0,7 %
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A kötvényforrás számokban
2008.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2008. február 27-én megtörtént az 1
milliárd Ft összegű kötvény lejegyzése. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként
használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
2008. december 31-én a devizabetét összege 16.000 CHF (2.173.000 Ft), rövid lejáratú betétként volt
elhelyezve 227.557.000 Ft és az állampapír portfólió értéke 794.996.000 Ft.
A kibocsátás óta 2008. december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből az alábbi
tételeket használta fel:
 kamatfizetésre 21.586.000 Ft
 testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle
ingatlan vásárlásnak 8.000.000 Ft összegben
 a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak
1.000.000 Ft összegben
 a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének 4.758.000
Ft.
A kötvény lejegyzése és 2008. december 31. közötti időszakban realizált hozam összege
megközelítette a 60 millió Ft-ot.
A 2008. december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a kötvénykibocsátásból
származó kötelezettség állomány összege: 1.122.720.000 Ft.
2009.
A kötvényforrás 2009. január 1. napján forintban: 1.024.726.000 Ft volt.
2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF (9.917.000 Ft), az EUR betét
állomány összege 1.678.359 EUR (454.567.000 Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67 EUR (589.000
Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg 5.432 Ft.
2009. évi felhasználás:
 kamatfizetésre 34.500.000 Ft.
2009. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 115 millió
Ft-ot.
A 2009. december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.151.659.000 Ft.
2010.
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft)
 2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása)
 2010. szeptemberében 14.000.000 Ft összegben Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása)
 2010. szeptember hónapban kamatfizetés történt 33.311 CHF összegben (6.995.310 Ft)
2010. szeptember 30-án a kötvényforrás forintban 1.044.063.805 Ft-ot tett ki.
A 2010. szeptember 30-ai MNB középárfolyam (208,24) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.315.243.840 Ft.
13

A város utolsó negyedéves gazdálkodását befolyásoló, jellemző események:
 folyamatban lévő beruházásainkhoz kapcsolódó kifizetések
Városi örökség pályázat (fordított áfa és saját erők összege) közel 15.000 E Ft
Fő út és Bajcsy út kerékpárút építés I. részszámla és a végszámla fordított áfája 8.243
E Ft, illetve 16.485 E Ft
Sportcsarnok padlóburkolat felújításának végszámlájából a szakértői vélemények
elkészültéig visszatartott összeg 4.500 E Ft
Útépítés és útfelújítás a város területén több mint 32.000 E Ft
 Gyomaszolg Ipari Park Kft. területén földterület vásárlás több mint 65.000 E Ft összegben
(forrás: kötvény)
 Magtárlapos lakásvásárlás 30.000 E Ft
A beszámolót készítette Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető és Tóthné Gál Julianna
ügyintéző.
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A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2010. I-III. negyedéves költségvetésének alakulása
1. Az intézmény működési támogatásának alakulása
2010. január 1. és 2010. szeptember 30. között
Módosított előirányzat
253 837 000
3 863 000

Teljesítés
200 709 998
4 305 754
8 828 832
3 440 972

Önkormányzati támogatás 01.01.-09.30.
- felújítási kiadás
- szeptember havi nettó bér
- 2010.évi költségvetésben szereplő speciális bevétel1
Módosított előirányzat
Időarányos előirányzat
Módosított teljesítés

249 974 000
187 480 500
184 134 440

Alulfinanszírozás

3 346 060 (-13%)
(adatok Ft-ban)

A látszólagos alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetésére a következő alfejezetekben kerül sor a
főelőirányzatokon keresztül.
2. A bevételi források alakulása
2.1 Az alaptevékenység bevételei
Az intézmény működési bevétele a III. negyedév végéig 16 734 eFt összegben teljesült, mely 2
%ponttal tér el az időarányos előirányzattól negatív irányban.
A saját bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti, külön kiemelve a csárdaszállási telephely
bevételeit, mely az eltérés okozója.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
22 748
495
16 698
371

Mód.előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat

23 243
17 069

Teljesítés megoszlása

16 734

16 644

-335
72,00%

-54
73,17%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

90
-281
18,18%
Adatok eFt-ban

A csárdaszállási telephely bevétele jelentősen elmaradt a tervezett előirányzatához viszonyítva, mert
időközben az étkező gyermekek mindegyike ingyenes étkezésre vált jogosulttá. Várhatóan ez a
tendencia év végére nem változik majd.
Az intézmény csárdaszállási telephelytől független bevétele az időarányos előirányzatnak megfelelő.
Az étkeztetésből származó térítési díjbevétel a tervezettnek megfelelően alakul, mind a diák,
mind a felnőtt étkeztetéshez kapcsolódóan.
Pozitívumként értékelendő a vendég étkezők tervezett létszámának elérése, mert ezáltal nő a napközi
konyha kapacitáskihasználtsága, valamint az intézmény saját bevétele.
A tankönyv-értékesítésből származó bevétel 111eFt-tal meghaladja tervezett előirányzatát,
amellett, hogy 17%-kal nőtt az ingyenes tankönyvre jogosultak száma tervezetthez viszonyítva.
Az intézmény lehetőségeinek még jobb kihasználását célzó bérleti díj bevétel meghaladta
időarányos előirányzatát, s év végére jelentős bevételi többletet eredményez.

1

A speciális bevétel a HEFOP 2.1.5 pályázatból származó elkülönített bankszámlán lévő összeg, melynek
önkormányzati számlára utalása október hónapban történik meg.
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Év végére várhatóan a csárdaszállási telephely kivételével teljesülnek az intézmény saját bevételei,
valamint a tornatermi épület alagsori, eddig kihasználatlanul álló tantermének bérbeadása jelentős
bevételi forrást eredményez majd.
2.2 Az átvett pénzeszközök, pályázatok
Az intézmény III. negyedév végéig megnyert és folyósított pályázatai a következők:
- a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól származó 100eFt támogatás a 2010. évi
izzócsere program keretében,
- a TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás program keretében megnyert „Merj a
legjobb lenni” 18 500 eFt összértékű pályázatból folyósításra került 6 493 665 Ft támogatási előleg.
Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az integrációs
felkészítés támogatásáról szóló 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 2 157 975 Ft.
A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra, valamint az osztályfőnöki
pótlékra jogosultak támogatásáról szóló 13/2010.(III.19.) OKM rendelet alapján elnyert 615 000 Ft
támogatás.
A teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok (alkalmazottak)
teljesítményének elismerésére 1 119 000 Ft-ot nyert az intézmény, mely a támogatási szerződés
aláírását követően kerül folyósításra.
3. A kiadások alakulása
3.1 A személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása
A személyi jellegű juttatások alakulását a következő táblázat szemlélteti, külön kiemelve a
csárdaszállási telephely eddigi költségeit.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
170 100
1 965
127 575
1 474

Mód.előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat

172 065
129 049

Teljesítés megoszlása

128 726

127 299

323
74,81%

276
74,84%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

1 427
47
72,62%
Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján látható, hogy az eddigi teljesítés az időarányosnak megfelelő, a tervezetthez
közel azonosan alakultak a személyi jellegű juttatások.
A rendszeres alapilletményen és pótlékokon felül a következő kifizetések szükségesek év végéig:
- minőségi kereset kiegészítés fennmaradó részének kifizetése a team-tagok részére,
- közlekedési költségtérítés,
- 2 havi tanítási időkeret elszámolását követően túlóra és helyettesítés,
- havi 10 adagos melegétkeztetés biztosításával járó költség elszámolás ...stb.
A fenti kifizetésekkel együtt év végére a személyi jellegű juttatások nem lépik túl a főelőirányzatot.
A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok,
melyet a következő táblázat szemléltet.

Mód.előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat

ebből
Gyomae. Csárdasz.
45 709
45 208
501
34 282
33 906
376

Teljesítés megoszlása

34 075

Megnevezés

∑
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33 705

370

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés

207
74,55%

201
74,56%

6
73,85%
Adatok eFt-ban

A személyi juttatásoktól való időarányos elmaradást a táppénz-hozzájárulás eddigi (38%-os)
felhasználása eredményezte.
Várhatóan év végére a munkaadókat terhelő járulékok a főelőirányzat alatt teljesülnek a táppénzhozzájárulás miatt.
3.2 A dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae.
Csárdasz.
60 297
2 340
43 309
1 755

Mód.előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat

62 637
45 064

Teljesítés megoszlása
- TÁMOP 3.4.3 pályázat kiadásai
Módosított teljesítés

43 839
1 225
42 614

41 950
1 225
40 725

2 450
443
2 007
68,03%

2 584
443
2 141
67,54%

Időarányos előir-tól való eltérés
- felújítás közé átcsoportosítás
Tényleges eltérés
%-os teljesítés

1 889
0
1 889
-134
0
-134
80,73%
Adatok eFt-ban

Megjegyzés:
- A TÁMOP 3.4.3 pályázattal kapcsolatos, szeptember 30-ig felmerült kiadások korrekciójára
azért van szükség, mert a kiadások előirányzatosítása még nem történt meg. Beépítése a soron
következő előirányzat-módosítási kérelemben történik meg.
- A többletfeladatként megjelenő Fő úti épületegység szükségtantermeinek felújítása a Jókai úti
épületegység kiesése miatti 2010. évi energia megtakarításból finanszírozott.

A csárdaszállási telephely dologi kiadása időarányos előirányzatát 5%-kal lépte túl főként a
megnövekedett gázenergia szolgáltatás következtében; azonban év végére az előirányzatnak
megfelelően teljesül a kiadások átstrukturálása által.
A csárdaszállási telephely kiadásai nélküli teljesítés 7%-os alulfinanszírozást mutat a következő
tételek későbbi teljesülése miatt:
- tűzoltó készülékek felülvizsgálatának költsége,
- kockázatbecslés elkészíttetésének költsége,
- orvosi alkalmassági vizsgálatok díjának kiegyenlítése,
- vagyonbiztosítás,
- riasztóberendezések üzemeltetésének éves költsége,
- tartós tankönyvek megvásárlása a normatíva 25%-ig,
- hiányzó eszközök pótlása,
- munkaruha beszerzés,
- gázkazánok, konvektorok felülvizsgálata.
A fentiek ellenére 2 tétel meghaladta időarányos előirányzatát:
- az ingyenesen étkezők számának növekedése következtében az élelmiszer beszerzés kiadásai
növekedtek (a tervezett étkezői létszámhoz viszonyítva 15%-kal nőtt az ingyenesen étkezők tényleges
létszáma, s mindehhez nem társult a térítési díjat fizetők számának növekedése), melyre fedezetet
nyújt az ingyenes étkeztetésből származó normatíva többlet,
- a gázenergia számlázása nem a tényleges fogyasztás figyelembe vételével történt, így
300eFt-tal lépi túl előirányzatát; a szolgáltatóval történő végelszámolást követő visszafizetés fedezetet
nyújt rá.
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Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő és a fent
részletezett kiadások év végére sem okoznak likviditási problémát, nem lépik túl a főelőirányzatot.
4. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
A III. negyedév végén a következő felújítási kiadások realizálódtak 4 060 eFt összegben:
- a 2009. évi pénzmaradvány terhére megvalósult a Hősök úti tornaterem nyílászáróinak részleges
cseréje 2 097eFt összegben, mely tartalmazza a folyamatban lévő beruházás 1 049eFt aktivált értékét
is,
- A 2010.évi költségvetés, a megkapott szabad pénzmaradvány, valamint a dologi kiadások
átcsoportosításával a Fő úti épületegységben több beruházás is megtörtént:
- fiú pissoir cseréje az ÁNTSZ előírásainak megfelelően 58eFt összegben,
- az udvari lapos tetős épületek és a kazánház tetőszigetelése 453eFt összegben,
- a nyeregtetős épületben lévő szükségtanterem teljes felújítása 770 eFt értékben, mely
magába foglalja a belső fal szigetelését és a nyílászárók cseréjét,
- Fő út felőli kerítés teljes felújítása szigeteléssel 1 730eFt összegben.
A Fő úti épületegység legszükségesebb felújításaira azért volt szükség, hogy a Jókai úti épületegység
bezárásával a korábbi szükségtantermek használhatóvá váljanak az energiaköltségek megtakarítása
érdekében.
A III. negyedév végéig egyetlen felhalmozási kiadás realizálódott a 2009. évi pénzmaradvány terhére,
a Hősök úti épületegység be kamerázása 246eFt összegben, mely hatására megszűntek az intézményt
érő hétvégi rongálások.
5. Összegzés
Összességében a várható előirányzat-módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket
figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható alulfinanszírozás és
előreláthatólag többlettámogatást sem igényel az intézmény.
Az intézmény 2010. évi gazdálkodását a racionalizálás, a pályázati források szerzése és a
költséghatékony megoldások keresése jellemezte a támogatás optimális felhasználása érdekében.

Gyomaendrőd, 2010. október 8.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető sk.
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Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-helyettes sk.

Intézményi finanszírozás alakulása a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában
2010. január 01. és 2010. szeptember 30. között
A 2010. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően teljesül.
adatok e Ft-ban
Eredeti éves előirányzat: 213 954 e Ft
Éves előirányzat
Korrekciós csökkentő tételek:
Egyszeri kifizetések:
jubileumi jutalom 1 907 e Ft
felmentett mv. egyéb juttatása 673 e Ft
Szeptember havi nettó bér
Csárdaszállás 1-9. havi teljesítése (nem került kifizetésre)
∑ korrekciós csökkentő tétel
Korrigált éves előirányzat
Időarányos 1-9 hó:

Módosított
230 257

Teljesítés
184 155

2 580

2 580
227 677
170 758

7 582
4 032
11 614
172 541
172 541

Korrekciós tényezőként szükséges figyelembe venni a szeptember havi nettó bérkifizetést 7 582 e
Ft, valamint a csárdaszállási tagintézmény 1-9. havi teljesítésének összegét 4 032 e Ft-ot, amely a
Csárdaszállási Önkormányzat részéről eddig nem került kifizetésre, ezt követően a túlfinanszírozás
1 783 e Ft.
A működés időarányos pénzügyi elemzése
I. Kiadások
1. Személyi jellegű kiadások
Módosított előirányzat: 153 193 e Ft
Teljesítés:
113 024 e Ft
Időarányos teljesítés:
100%
Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 73,25 fő, amely megoszlik 45 fő teljes munkaidős
pedagógusra, 4 fő teljes munkaidős oktatást segítő alkalmazottra, 23 fő teljes munkaidős technikai
dolgozóra, valamint 1,25 fő részmunkaidős dolgozóra (részletezve: 0,5 fő pedagógus, 0,5 fő gazdasági
dolgozó, 0,75 fő kisegítő dolgozó).
A személyi juttatások kiadásait kedvezőtlenül befolyásolja, hogy nagyon sok az idei évben a tartósan
távol lévő dolgozó, a hiánytalan feladat ellátás biztosítása érdekében belső átszervezésekkel,
helyettesítésekkel, valamint külsős óraadók segítségével kell az intézménynek őket pótolnia, és az
ebből adódó többletköltségeket ki kell gazdálkodnia.
A kiadások csökkentése érdekében már az év elejétől kezdődően 1,75 fő kisegítő takarító, félévtől 1 fő
karbantartó álláshelyét közcélú munkavállalók foglalkoztatásával tölti be.
Összességében az egyszeri kiadásokkal korrigált 1- 9. havi személyi jellegű juttatások kiadásai az
időarányosnak megfelelőek.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
Módosított előirányzat: 40 484 e Ft
Teljesítés:
30 363 e Ft
Időarányos teljesítés:
100%
A munkaadói járulékok a III. negyedév végére a személyi jellegű juttatások kiadásaival párhuzamosan
az időarányosnak megfelelően 100%-on teljesültek.
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3. Dologi kiadások
Módosított előirányzat: 54 718 e Ft
Teljesítés:
45 143 e Ft
Időarányos teljesítés:
110%
A tervezett kiadások túllépésének okai:
- magasabbak az időarányosnál az intézmény készletbeszerzéshez tartozó kiadásai, azon belül is a
tervezett étkezők számának növekedése következtében az élelmiszer beszerzés kiadásai, az irodaszer
beszerzés kiadásai, látszólagos többletkiadást mutat a könyvbeszerzés, amelyet a következő módosítás
alkalmával az ellátottak juttatásaira tervezett előirányzatból a tartós tankönyvek értékével módosítani
kell
- a korszerűtlen, elavult konyhai berendezések elhasználódása, a biztonságos működés technikai
feltételeinek ellenőrzése, az elavult felszerelések kötelező cseréje, valamint a kollégiumi épület
folyamatosan romló állapota nem tervezett, viszont elengedhetetlenül szükséges kiadásokat von maga
után az egyéb készletbeszerzésre, illetve karbantartásra költhető szűkös kereten felül
- az éves előirányzathoz képest az energia szolgáltatás tekintetében az időarányosnak megfelelő a
villamos energiaszolgáltatás (63%), magas teljesítést mutat a vízszolgáltatás (133%), és látszólag
elfogadható (83%) teljesítést mutat az egyébként szűkösen megtervezett gázenergia szolgáltatás,
melynek okai:
- a 2009. novemberi, ill. decemberi számlák 2010. márciusában kerültek számlázásra-, majd
kifizetésre, amely a 2010. évi költségvetésbe nem lett betervezve,
- a leadott „tervezett” és nem a valós fogyasztás került számlázásra,
- a félév utáni szolgáltató váltást követően a fogyasztás a szolgáltató részéről egyelőre nem
került leszámlázásra
- magas a teljesítés az egyéb kommunikációs szolgáltatások esetében is, melynek egyik jelentős oka a
TÁMOP pályázat keretein belül az intézmény megvásárolta a pályázat lebonyolításához szükséges
fénymásoló gépet, viszont annak üzemeltetését saját erőből kell megoldania
A költségvetési kiadások összességében a III. negyedév végére 107%-os teljesítést mutatnak.
II. Bevételek
Az intézmény működési bevételeinek időarányos teljesítése 133%, magasabb az elvártnál.
A gyermekétkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel 74,16% az éves előirányzathoz
képest, viszont figyelembe véve, hogy e jogcímen bevétel időarányosan csak 9,5 hónapban keletkezik,
a teljesítés az időarányosnak megfelelő.
Jelentős bevételt eredményezett a tervezetthez képest megnövekedett vendégétkezők száma, valamint
az alkalmazottak tervezettnél magasabb térítési díjbevételei, viszont ezek a megnövekedett élelmiszer
beszerzés kiadásait kompenzálják.
Kisebb bevételt eredményezett az intézmény termeinek bérbeadása, illetve az iskolai mobiltelefon
használók díjbefizetései.
Az átvett pénzeszközök alul teljesítésének indoka, hogy csárdaszállási tagintézmény részéről az 1-9.
havi teljesítés 4 032 e Ft nem került egyelőre kifizetésre.
III. Összegzés
Az intézmény 1-9. hónapban a szakmai követelmények betartása-, és a működéshez elengedhetetlenül
szükséges kiadások mellett, a rendelkezésre álló keretek között folytatta gazdálkodását.
A személyi jellegű juttatások-, és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásai az időarányosnak
megfelelően alakultak, a dologi kiadások már a III. negyedév végén 10%-al lépték túl a tervezettet.
Az intézmény igyekszik mindent megtenni a takarékos gazdálkodás érdekében, illetve hogy közel a
tervezett keretek között maradjon.
Gyomaendrőd, 2010.10.07.
Farkas Zoltánné
igazgató

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

20

Kner Imre Gimnázium intézményfinanszírozási beszámoló
2010 /01-09 hó

1. Az intézmény működési támogatásának alakulása:
Működési támogatás:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

160676

112564

70,06

Az intézmény működési támogatása az időarányos 75 %-hoz képest alulfinanszírozást mutat, mely
teljesítés összeget csökkenti a szeptember 30-án kifizetett nettó munkabér -4541 e/Ft értékben , és
növeli a szakképzési hozzájárulásra átvett , de még fel nem használt 334 e/Ft . Így a korrigált teljesítés
108357 e/Ft.
A beiratkozás és a tanévkezdés adatait ismerve 1 osztállyal kevesebb indult, így jelentős normatíva
visszafizetésre kell számolni, amit a támogatásból már nem használunk fel.
Fejlesztési támogatás:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

3954

4953

125,27

A felhalmozási kiadások között a KEOP energiaracionalizálási pályázat tervezési díja szerepel,
valamint a Sportcsarnok felújítása, a többletkiadás előirányzatosítása folyamatban van.

2. Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Saját bevétel:

e/Ft

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

20654

12160

58,87

Az Intézmény bevétele

a tervezettnek megfelelően alakult,

az intézmény ellátási díj 59,34%,

vendégétkezés 85%, alkalmazotti térítés 77 %. Azonban a Sportcsarnok bevétele alulmarad az
egyébként is irreálisra tervezett , (napi 5 óra / 3000 Ft terembérlettel számolva) mivel a júniusi 14– től
felújítás miatt bezárt, és közel 3 hónapig elesett a rendszeres bevételtől.
Átvett pénzeszközök:
Átvett pénzeszközök között szerepel a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési társulás útján eddig
kapott 334 e /Ft szakképzési hozzájárulás, melyet szakmai eszközökre fordítunk.
1898 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen, valamint a
Wesselényi Sportalap adott 50 e /Ft támogatást.
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3. Kiadások alakulása.
Személyi juttatások:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

113029

81884

72,45

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a
jogszabályok szerint ki lett fizetve.
Munkaadót terhelő járulékok:
eredeti előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

30460

20737

68,08

Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

39511

19850

50,24

Dologi kiadások:

A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult.
A normatíva visszafizetés miatt a dologi kiadásból tartalékolunk .
4. Felújítások, beruházások:
Módosított előirányzat

Teljesítés

3954

4953

Kifizetésre került a KEOP pályázat benyújtásához elkészített tervek számlázott összege. Már tudott,
hogy a pályázat nem nyert.
A Sportcsarnok felújítása 2010. június 12-én kezdődött , és részünkről 2 hónapig tartott. A
felújításról a korábbi testületi döntésnek megfelelő kiadás előirányzatosítása folyamatban van.
5. Sportcsarnok gazdálkodásának alakulása 2010. 03.01- 2010. 09. 30-ig.
Összesenből Sportcsarnok működési támogatása:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

2877

2134

74,21

Június 12-től szeptember 18-ig , a beruházás elhúzódása miatt,

hivatalosan nem volt nyitva

a

Sportcsarnok, és azóta is csak ideiglenesen működik. A beruházás alatt a rezsikiadások a felhasznált
többletenergia miatt még a rendes üzemmenet kiadásait is meghaladták, azonban bevétel nem
keletkezett, így önkormányzati támogatásrész a fedezete.
Összesenből Sportcsarnok fejlesztési támogatása:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

1754

2765

157,7

A fejlesztési többletkiadás előirányzatosítása folyamatban van, az Intézményre
feladatot határidőre , kiváló minőségben elvégezték szakembereink.
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háruló felújítási

Összesenből a Sportcsarnok saját bevétele:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

6440

1303

20,24

Azonban a Sportcsarnok bevétele alulmarad az egyébként is irreálisra tervezett , (napi 5 óra / 3000 Ft
terembérlettel számolva) mivel a júniusi 14– től felújítás miatt bezárt, és közel 3 hónapig elesett a
rendszeres bevételtől.
Összesenből Sportcsarnok személyi juttatása:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

1833

671

36,62

A Sportcsarnok személyzete 2010. 03.01-től : 1 fő teljes munkaidős kinevezett gondnok, 2 fő gondnok
és 1 fő takarító

közhasznú foglalkoztatottként

alkalmazva, valamint 2010. 09.01-től 1 fő

részmunkaidős, megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező. Személyi juttatás 03-09 hó
között csak a főfoglalkoztatott esetében merült fel.
Összesenből a Sportcsarnok járuléka:
eredeti előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

495

168

33,94

Összesenből Sportcsarnok működési kiadása:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

6989

2598

37,18

A Sportcsarnok működési kiadását a nyári bezárás határozza meg. A szeptember 30 óta megkaptuk a
villanyáram díját, mely 554 e/Ft, mely növeli a teljesítés adatát.
Összesenből a Sportcsarnok saját kivitelezésű felújítása:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

1754

2765

158

A többletteljesítés előirányzatosítása folyamatban van.
6. Összegzés
2010 év végéig az előirányzatoknak megfelelő kiadásokat teljesítjük, a feladatellátáshoz szükséges
feltételeket biztosítjuk. A közoktatási statisztika elkészülte során dől el , hogy a tanulói létszám
hogyan alakul, illetve mennyi normatíva visszafizetése keletkezik az Intézménynek. A visszafizetés
összegének tartalékolása megtörtént.
A Sportcsarnok többlettámogatás igénye az eddigi adatokból nehezen következtethető, mivel hasonló
időszaki adatok nem állnak rendelkezésre, de várhatóan 1500 e/Ft.
Gyomaendrőd. 2010-10-08

Dr. Kovács Béla
igazgató
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A Térségi Szociális Gondozási Központ 2010. I.- III. negyedévi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA
Intézményünk 2010. évben 410 512 E Ft mérleg főösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely magába
foglalja kiadási oldalon:
 az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összegét:
251 698 E Ft
 és az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összegét:
158 814 E Ft
Bevételi oldalon:
 Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
 Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
 Önkormányzati támogatás- működési célú:
 Közhasznú munkavállalók munkaügyi kp. bértámogatása:
 Támogató Szolgálat működési támogatása:
 Emelt szintű elhelyezés- szoba eladásból származó bevétel:

168 694 E Ft
187 694 E Ft
39 724 E Ft
2 000E Ft
10 400 E Ft
2 000 E Ft

2010. évben intézményünk új szolgáltatással bővült. 2010. április 29. napjától városunk 002-es
tanyagondnoki körzetében tanyagondnoki szolgáltatást biztosítunk, a már meglévő szolgáltatási
formák mellett.
Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzését 2010. I-III. negyedévben több hatóság
vizsgálta.
 2009. évi állami normatíva elszámolás
Belső ellenőrzés
 Támogató Szolgálat működésének ellenőrzés
Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal D.A.R.Á.H Megyei
Közigazgatási Hivatala
 Az intézmény teljes átfogó szakmai ellenőrzése
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
Képviselő- Testülete által
felállított Ad-hoc bizottság
 Az intézmény 2008-2009. évi gazdálkodásának átfogó
pénzügyi ellenőrzése
Belső ellenőrzés
Az ellenőrzések során apróbb hiányosságok kerültek feltárásra, melynek nagy részét az intézmény
saját hatáskörében korrigálta. A fenntartó hatáskörébe tartozó intézkedéseket az Intézményi Társulás
elé terjesztette, majd megtette a szükséges intézkedéseket a hiányosságok rendezésére.
A DAOP - 4.1.3/A-2008-0012 számú projekt megvalósításával lehetővé vált egy olyan intézményi
egység kialakítása, amely a fogyatékosok speciális igényeit teljes körűen kiszolgálja. A projektnek
köszönhetően 2010. május 01. napjával a fogyatékosok nappali intézményi egysége – Esély klub megkezdte működését a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17. szám alatti ingatlanban.
Ezzel egyidejűleg összevonásra került az intézmény 2. számú (Gyomaendrőd, Fő út 66.) és 5. számú (
Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) Idősek Klubja - 5. Számú Idősek Klubja elnevezéssel a Gyomaendrőd
Blaha 2-6. szám alatti Idősek Klubjában 50 férőhellyel.
A Fő út 66. szám alatti épület visszaadásra került az Önkormányzat kezelésébe.
I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2010. I. - III. negyedévben:
Ellátási forma

2009. december
31-én az
Intézményi
szolgáltatásokat

2010. évre
tervezett az
Intézményi
szolgáltatásokat
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2010. június 30án az Intézményi
szolgáltatásokat
átlagosan

2010. szeptember 30án az Intézményi
szolgáltatásokat
átlagosan

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

átlagosan
igénybevevők
száma

igénybevevők
száma

igénybevevők száma

126 fő
9 fő
42 fő
55 fő
160 fő

126 fő
10 fő
42 fő
50 fő
233 fő

125 fő
8 fő
41 fő
67 fő
228 fő

127 fő
9 fő
42 fő
68 fő
230 fő

13+17 fő
10 fő

13+17 fő
10 fő

13+17 fő
10 fő

13+17 fő
10 fő

170 fő
26 fő
400 fő

169 fő
26 fő
800 fő

164 fő
25 fő
800 fő

169 fő
26 fő
800 fő

Az ellátotti létszám alakulását nagyban befolyásolja az alapellátásban bekövetkezett ellátási formák
2010. évben történt átalakítása. Bevezetésre került az Otthonközeli ellátás fogalma, amely az
alapellátást az alábbi kategóriákba sorolja:
 házi segítségnyújtás
 étkeztetés
 nappali ellátás
 nappali ellátás és étkeztetés együtt
 házi segítségnyújtás, és étkeztetés együtt
Az új rendszerben a nappali klubban étkező ellátottak felvételre kerülnek étkezőknek és nappali
ellátást igénybevevőnek is egyaránt. Emiatt növekedett meg az étkezést igénybevevők száma 43,75%kal 70 fővel 2009. évhez képest.
A tanyagondnoki szolgáltatást igénybevevők számának növekedése a 002-es körzet létrehozásával
magyarázható.
Egyéb ellátási formákban az ellátotti létszám számottevően nem változott az előző évhez képest.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 136 fő.
Közcélú munkavállalók száma: 20 fő
Közhasznú munkavállalók száma: 3 fő
III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
ban
177 944
182 731
9 750
10 963
0
0

Egyéb saját bevétel
Áfa bevételek, visszatérülések
Működési célú hozam- és kamatbevétel

eFt131 218
7 266
2

Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól

2 000

2 000

2 217

Tám.értékű műk. bevétel központi
szervtől
Tám.értékű műk. bevétel fejezeti
előirányzattól
Tám.értékű műk. bev. többcélú
társulástól
Tám.értékű műk. bev. helyi önk. és
szerveitől

ktsgvetési

1 664

0

0

kezelésű

10 400

0

0

kistérségi

8 494

0

0

ktsgvetési

2 000

2 000

0
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Egyéb finanszírozási bevételek
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Előző évi pénzmaradvány átvét.
Intézményi működési bevételek összesen

0

0

4

198 260

248 368
177
446 239

207 755
177
348 638

410 512

Saját bevételek
Az intézményi ellátási díjak 5.830,-eFt-tal, 4,25%-kal kevesebb összegben teljesültek, mint az
időarányos tervezett.
Ennek okai:
 2010. I-III. negyedévben az ellátotti létszám alakulása nem tette lehetővé, hogy az
intézmény bevételeivel kompenzálni tudja azt az eredeti költségvetésbe beállított - 5.573,eFt – működési bevételt, melynek beállítása szükséges volt a költségvetési egyezőség
miatt. Ezen összeg időarányos része 4.179,-eFt.
 Közel 820,-eFt-os bevétel kiesést jelent, hogy az átmeneti elhelyezés ellátási formánál az
átlagos ellátotti létszám az I. félévben 8 főben realizálódott, a tervezett 10 fővel szemben.
Jelenleg az intézmény idősotthonaiban az ellátottak száma eléri a tervezett létszámot, de az
I. félévben meg nem térült bevétel teljes mértékű kompenzálását az intézmény a vizsgált
időszakban nem tudta realizálni. Várhatóan az év végére sem fog teljesülni ezen a
jogcímen megtervezett bevétel.
 További 1.120,-eFt bevétel kiesést jelent, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
ellenőrzésével feltárt hiányosság, mely a térítési díjak elfogadásának rendjét kifogásolta
meg. Ennek kapcsán az intézmény az - idős otthoni ellátásban - április havi, az otthon
közeli ellátás tekintetében a május havi térítési díjak kiszámlázásával egyidejűleg rendezte
a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás 13/2010.(IV. 28.) sz. határozata
2. pontjában foglaltak szerint a térítési díjakban keletkezett túlfizetéseket.
Támogatás értékű működési bevételek
 Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás
717,-eFt-tal meghaladja az időarányos tervezetett. Jelenleg 3 fő munkavállaló
bértámogatásához járul hozzá a Munkaügyi Központ.
 Központi ktsgvetési szervtől-, fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi
társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok már 2010. I. félévében
beépítésre kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába,
mely jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába.
 Helyi önkormányzat és ktsgvetési szerveitől
Az emeltszintű ellátási formánál a vizsgált időszakban 6 szoba került értékesítésre
összességében 3.900,-eFt összegben, mellyel jelenleg 100%-os kihasználtság-ú az
intézményi egység. Ezen szoba eladásokból származó bevételből 2.000,-eFt az eredeti
költségvetésünkbe megtervezésre került, a számviteli elszámolása azonban még nem
történt meg a teljesítések tekintetében, mely torzítja a tényleges teljesítés arányát az
időarányos tervezetthez képest.
A szoba eladásból származó ezen felüli rész - 1.900,-eFt - intézményre eső részének a
módosított előirányzatba és a teljesítésbe történő beépítéséről év végén - a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával egyeztetve – a tényleges adatok
figyelembevételét követően kerül sor.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
A felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába beépítésre került:
 17. 816,-eFt kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás
 20. 558,-eFt mely az eredeti előirányzatba támogatás értékű működési bevételként került
meghatározásra
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 6.000,-eFt plusz önkormányzati támogatás az intézmény dolgozóinak havi 10 adagos ebéd
juttatásának biztosítására ( az intézmény konyhájáról)
 243,-eFt, az intézményi gyógytornász 1-4 havi bérének pályázaton nyert támogatása
 990,-eFt a Támogató Szolgálat 2010. évi többlet feladatából származó támogatás
 545,-eFt a Támogató Szolgálat 2009. évi többlet feladatából származó támogatás
 3.956,-eFt a nyári szociális étkeztetés finanszírozására megítélt támogatás összege
Összességében az intézmény működési bevételei 4,67%-kal 6.784,-eFt-tal alacsonyabb szinten
teljesültek, mint az időarányos tervezett.
A vizsgált időszak tényadatai alapján megállapítható, hogy a térítési díjakból származó bevétel 2010.
december 31-ig, a tervezett szint alatt fog teljesülni. Ennek oka a fentieken túl, hogy a 2010. évben
felvett ellátottak alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, így az intézményi térítési díjat, a
tervezettnél alacsonyabb százalékban képesek megfizetni. Várhatóan a bevétel kiesést az intézmény
saját erejéből nem lesz képes kigazdálkodni, bármilyen takarékos gazdálkodást is folytat az intézmény
az év hátralévő részében is.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
EHO
Dologi kiadások ÁFA nélkül
Dologi kiadások ÁFA-ja
Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások Áfa-ja
Kiadások összesen

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
198 411
218 548
53 287
57 075
0
0
116 982
126 526
36 396
38 437
5 436
5 653
410 512
446 239
0
0
0
0
410 512
446 239

eFt-ban
164 988
42 812
248
97 997
26 955
3 326
336 326
0
0
336 326

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összességében a tervezettnek megfelelően
alakultak 2010. I-III. negyedévben.
 A rendszeres személyi juttatások kifizetése egyenletesen az időarányos terveknek megfelelően
alakult. A módosított előirányzatba csak a 2009. december hónapban függő kiadásként
kifizetett bérjellegű kifizetések 2010. évi teljesítése került beépítésre 109,-eFt összegben.
 A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatába és teljesítésébe beépítésre került 2010. I.
félévében a kereset kiegészítés címen kifizetett központi bér, mely torzítja az 1-9 hó
időarányos terv és teljesítés képét.
Beépítésre került továbbá 6.000,-eFt - „közalkalmazottak étkezési hozzájárulása” címen, az
intézmény dolgozóinak 2010. március hónaptól – havonta 10 adag ebéd - étkeztetéséhez
szükséges forrás biztosítására, Képviselő Testületi döntés alapján.
Dologi kiadások
A dologi kiadások teljesítése összességében I-III. negyedévben közel a tervezettnek megfelelően
alakultak. Az év hátralévő részében az előirányzott 170.616,-eFt-ból még 42.338,-eFt kerülhet
felhasználásra. Ez 14.112,-eFt havonkénti keretet biztosít intézményünk részére, mely elegendő
forrása kell, hogy legyen a 2010. évben még felmerülő dologi kiadásain finanszírozására.
A dologi kiadások I-III. havi teljesítéséből azonban ki szeretnénk emelni néhány tételt, amely az
időarányos tervezett keretet már a vizsgált időszakban túllépte:
 A gázenergia-szolgáltatás díj 871,-eFt-tal meghaladja az időarányos tervezettet, mely
magyarázható egyrészt a gázenergia szezonális jellegével, másrészt az év elején elhúzódó
hosszú hideg idővel.
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 Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, mely 1.019,-eFt összeggel haladja meg
az időarányos tervezetett. Ezen kiadás növekedése aggasztó, mivel a villamosenergia nem
szezonális jellegű, hanem állandó értéket képvisel havi kiadásaink között.
 Nem tervezett kiadásként került a dologi kiadások épület karbantartási jogcímén
elszámolásra a Sallai úti ingatlan elfagyott fűtésének megjavítása (500,-eFt összegben),
mely káreseménnyel kapcsolatban a biztosító társaság elutasította kárigényünket. Így ezen
kiadásnak nincs bevételi oldalon fedezete, az intézmény költségvetési gazdálkodása során
megpróbálja kigazdálkodni a felmerült kiadást.
A dologi kiadás egyéb jogcímein a teljesítés közel a tervezett szerint alakult. A villamos energia díj
fent jelzett növekedése éves szinten aggasztó, mert az ekkora volumenű költségnövekedés
negatívan érinti az intézmény egyébként is szűkös költségvetési keretekből történő gazdálkodását.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
Ezen a jogcímen 2010. évben az intézménynek sem eredeti, sem módosított előirányzata nincs.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2010. I-III. negyedévben a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos
finanszírozás kereteit.
A túlfinanszírozás 2010. szeptember 30-i tényadatok alapján 5.531,-eFt, mely az év végéig tovább
növekedhet, ezen túlfinanszírozás egyértelműen a működési bevételek tervezett szint alatti
teljesítéséből adódik.
A személyi juttatás és munkaadói járulékok a tervezettnek megfelelően teljesültek, és teljesülnek az
év hátralévő részében is, melyhez nagyban hozzájárul a közcélú és közhasznú munkavállalók
foglalkoztatása.
A dologi kiadásokra megtervezett előirányzatok előre láthatóan elegendőek lesznek a teljesítésekhez.
2010. I-III. negyedévben az FSZH által „Támogató Szolgálatok Fejlesztési Támogatása” elnevezésű
pályázati kiírásra az Intézményi Társulás által pályázatot nyújtott be intézményünk. Célja, a Támogató
Szolgálat nyitvaálló helyiségében (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) a vizesblokk, illetve az
akadálymentes közlekedés kialakítása, mely lehetőséget teremt a fogyatékkal élők részére a mai kor
előírásainak megfelelően kialakított helyiség biztosítása által, az önálló ügyintézés segítésére. A
pályázat kedvező elbírálásban részesült, 500,-eFt támogatást ítélt meg a pályáztató szerv a pályázatban
foglaltak megvalósítására. Az akadálymentesítés és a vizesblokk már az I. félévben elkészült, növelve
azzal az intézmény színvonalát.
További 3 pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült 2010. I-III. negyedévben. A Szociális
Minisztérium által kiírt SZOC-IBL-09 kódú „Az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő
támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra intézményünk az Intézményi Társulás keretein belül 3
idősotthon (Őszi Napsugár Idősek Otthona, Őszikék Idősek Otthona, Rózsakert Idősek Otthona)
tekintetében pályázatot nyújtott be, mely tárgyi eszköz beszerzésre, valamint az intézmény
gyógytornászának 1-5 havi bérének támogatására irányult.
A megítélt támogatás összege összesen: 942,-eFt. Ebből 699,-eFt összegben az ápolást-, gondozást
segítő eszközök kerültek beszerzésre - fürdőkád lift, kifordítható kádülőke, gördíthető fürdető szék,
vérnyomásmérő, ultrahangos inhalátor, infralámpa, tens izom-ideg stimulátor-; 243,-eFt a
gyógytornász bérének fedezetére került elszámolásra.
Intézményünk törekszik meglévő előirányzatai felett történő takarékos gazdálkodás folytatására a
következő időszakban is.
Gyomaendrőd, 2010. augusztus 2.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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Uhrin Anita
gazdaságvezető

Szöveges beszámoló a Városi Egészségügyi Intézmény 2010. I-III. negyedév
költségvetésének teljesítéséről
I. A feladat általános értékelése
A 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről az ellátási területet
meghatározza. Városunk lakosságszáma az előző évvel összehasonlítva csökkent, jelenleg: 14.375 fő.
Az eddigi területek ( Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya ) mellett Ecsegfalva is az ellátási
területünkhöz tartozik 1.232 lakossal. A 337/2008. ( XII.30. ) Kormány rendelet alapján az ÁNTSZ
regionális intézetei által az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók
ellátási területéről és a hozzájuk tartozó kapacitásokról vezetett nyilvántartás adatait az Országos
Tiszti főorvosi Hivatal összesíti.
Folyamatában a finanszírozási szerződéseket megkötötték/megkötöttük.
2010. első kilenc hónapjában 58.937 pácienst láttunk el a Városi Egészségügyi Intézményben.
Intézetünk ellátási területéről a jelenlegi lakosságszám összesítve: 24.368 fő
II. Bevételek alakulása
( adatok: eFt. )
Eredeti
Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat
Intézményi működési bevételek
3.752
3.752
2.842
Működési célú támog. értékű bev. tb. alapoktól
112.996
115.713
106.779
Működési célú támog. értékű bev. fejezeti kez. előir.
5700
5700
2273
TÁMOP pályázat
Megnevezés

Intézményi működési bevételek:
Saját bevételeink ( egészségügyi szolgáltatás ellenértéke, bérleti díjak, továbbszámlázott
szolgáltatások ellenértéke, kamatbevétel ) 76 %-on teljesültek. Ez az időarányos tervnek megfelel.
Működési célú támogatásértékű bevétel egészségbiztosítási alapból:
2010. július 1. napjától intézetünk működteti az endrődi városrészen lévő 2. számú háziorvosi praxist,
melyre az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötöttük a finanszírozási szerződést. A
következő rendeletmódosítással beépítjük költségvetésünkbe a feladatnövekedésből adódó plusz
bevételünket.
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra (
TÁMOP 6.2.4 pályázat )
A Városi Egészségügyi Intézmény - 2009-ben - az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program – TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott
„ Ingenium mala saepe movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A
belső tartalékok teljes körű felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget címmel pályázatot
nyújtott be, melyet a Strukturális Alapok Programiroda 11.289.873 Ft. összegű támogatásban
részesített.
A pályázat keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatás jár:
 Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási
költségtérítésre
 Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítésre
A támogatott tevékenység ütemezése:
2009. évben összesen: 2.430.619 Ft
2010. évben összesen: 5.636.708 Ft.
2011. évben összesen: 3.222.546 Ft.
Összesen:
11.289.873 Ft.
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III. Önkormányzati támogatás alakulása
( adatok: eFt. )
Eredeti
Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat
Működési költségvetési támogatás
15.109
16.656
8.251
Felhalmozási költségvetési támogatás
0
0
0
Támogatás összesen
15.109
16.656
8.251
Megnevezés

Az intézet működési költségvetési támogatása 50%-on teljesült.
Időarányos önkormányzati támogatás:
12.492 eFt.
Időarányos önkormányzati támogatás teljesülése:
8.251 eFt.
Alulfinanszírozás:
4.241 eFt. ( ezen összeget nem használtuk fel
az önkormányzati támogatásból; a „ tartalékolás” azért lényeges mert így tudjuk biztonságosan
működtetni az intézményt –, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetből eredtethető csökkenő
bevételekre és növekvő kiadásokra ).

Az intézet bevételi forrásai
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IV. Kiadások alakulása
( adatok: eFt.)
Megnevezés
Eredeti
Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat
Személyi juttatások
59.176
62.862
48.228
Munkaadót terhelő járulékok
16.624
17.601
12.527
Dologi kiadások
61.757
67.851
47.655
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében a tervnek megfelelően alakult
a teljesítés.
2 fő részére fizettünk jubileumi jutalmat 1.499 eFt. értékben.
A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 70 %-os teljesítés valósult meg.
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Kis értékű tárgyi eszközt 465 eFt. értékben vásároltunk.
Gázenergia szolgáltatási díjaink teljesítése jelenleg 106 %-on áll. A tavalyi- és az idei évben
történt szolgáltató váltás számlázási problémákat okozott, melyet a 2010-es évben
megpróbálunk a szolgáltatóval rendezni. A jelenlegi adatok birtokában intézetünknél
megközelítőleg 500 eFt-os túlfizetés jelentkezik.
A vásárolt közszolgáltatások ( vállalkozó orvosoknak kifizetett díjazás ) teljesítése a tervnek
megfelelően alakult.
V. Felújítási és fejlesztési kiadás
( adatok: eFt.)
Eredeti
Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat
Ügyviteli és számítástechn.gép vás.
0
800
0
Egyéb gépek, berend. vásárlása
0
9.046
3.166
Intézményi beruházások ÁFA-ja
0
2.462
791
Megnevezés

Fejlesztési kiadásaink teljesítése elmarad a tervezetthez képest.
A beszámoló készítéséig az intézmény 3.957 eFt. fejlesztési kiadással rendelkezik:
 2010. január 8-án üzembe helyezték a Bionics típusú CTG készüléket, melyet a
nőgyógyászati szakrendelés számára vásároltunk.
 2010. február 12-én átadtuk a belgyógyászati szakrendelés részére az új defibrillátor
készüléket.
 Május hónapban fejlesztettük a fizioterápiás gépparkunkat. Elektro-, és ultrahangterápiás
készüléket vásároltunk.
 2010. május 28-án sebészeti műszert ( Ligátor szett, Wallach cryo ) vettünk.
 2010. augusztus elején klímaberendezés felszerelésére került sor a beteg előjegyzési
helységben (recepció).
VI. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
A költségvetési engedélyezett létszámunk: 28 fő
Az átlagos statisztikai állományi létszámunk 2010. III. negyedévben 25 fő.
2010. október elsejétől Dr. Macsári Judit háziorvos közalkalmazottként dolgozik intézetünkben.
Gyomaendrődön hét védőnői körzet funkcionál. Ebből öt területi-, kettő iskolavédőnői körzetként
működik.
Az egyik iskolavédőnői álláshely 2010. szeptember 08. nappal megüresedett.
A további hat álláshelyen tevékenykedő védőnő közül kettő anyai örömök elé néz, egy fő 2011. január
közepétől nyugdíjba készül.
VII. Összegzés
Az év során bevezetett gazdasági intézkedéseknek köszönhetően az intézet gazdálkodása stabil.
Terveink szerint a 2010. évi költségvetésben megszavazott plusz önkormányzati támogatást (8,4 MFt)
nem vesszük igénybe, hacsak a külső körülmények erre nem kényszerítenek.

Gyomaendrőd, 2010. október 07.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2010. október 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Hulladékgazdálkodási terv elfogadása
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján „Az országos és a területi
hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban, a
települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.”. A törvény 35. § (3)
bekezdése írja elő, hogy „Az (1) - (2) bekezdés szerint elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet az önkormányzat
rendeletben hirdeti ki.”.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a törvény alapján elkészítette Gyomaendrőd Város helyi hulladékgazdálkodási
tervét a 2004. évben, melyet 2005-ben fogadott el.( 2/2005. (I. 28.) KT sz. rendelet)
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 37. § (1) bekezdése írja elő, hogy „A különböző szintű
hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozói – hat évre készítik el és két évente beszámolót állítanak össze az abban
foglaltak végrehajtásáról.”
A hulladékgazdálkodási tervet Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky
u. 17. I/7. sz.) készítette el.
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségének megküldtük a
hulladékgazdálkodási tervet véleményezésre. Az 53640-002/2010. ikt. számú véleményében nyilatkozott, hogy a
terv tartalmi elemeiben megfelel a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.
(VIII.15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 33-37.
§-ában foglaltaknak, továbbá kiegészítéseket javasolt a tervben végrehajtani, melyet a tervező teljesített. A
hulladékgazdálkodási tervet a törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elküldtük tájékoztatásul a
megyei, és a szomszédos települési önkormányzatoknak.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
…/2010. (….) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási tervről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A település hulladékgazdálkodási tervét e rendelet melléklete határozza meg.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2010. ……………. lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a 2/2005.(I.28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …./2010. önkormányzati rendelethez

Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodási terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
4

Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendei, Oktatási, Kulturális, Kisebbség és Esélyegyenlőségi Bizottság a hulladékgazdálkodási terv
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2010. október 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési
minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi
tervből adódó feladatok áttekintése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 313/2008. (VIII. 28.) Kt. sz. határozatával elfogadta
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programját.
Az ÖMIP-(Önkormányzati Minőségirányítási Program) - ben összefoglalásra kerültek, az oktatási intézményeket
érintő fenntartói elvárások, feladatok. AZ ÖMIP rendszer működésének, működtetésének célja, hogy az oktatási
intézmények szakmai feladatukat magas színvonalon teljesítsék, gazdaságosan, költségorientáltan,
jogszabályoknak megfelelően működjenek.
A dokumentum 5. Pontja, a minőségirányítási program évenkénti felülvizsgálatát írja elő a tanév befejezését
követően.
Az alábbi táblázatban felsorolásra kerültek az ÖMIP által előírt feladatok, mely feladatok elvégzésével a 2009/2010.
tanévre szóló munkatervnek megfelelően működtettük a közoktatási intézmények minőségfejlesztési rendszerét. (A
beszámoló a 2009. szeptember 1.-től 2010. augusztus 31.-ig eltelt időszakot elemzi.)
ELŐÍRT FELADATOK
FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA
VISSZACSATOLÁS
EREDMÉNY
HATÁRIDŐ
FELELŐS
Fenntartói irányításból adódó feladatok Az ÖMIP 4.1. pontjában meghatározott feladatok
Meghatározza az adott évben
- A Képviselő-testület
Azzal a megkötéssel
Az engedélyezett
indítható óvodai, iskolai
249/2009.(VI. 25.) számú,
döntött a Képviselőcsoportlétszámokkal a
csoportok, osztályok létszámát határozatában foglaltak szerint testület, hogy a Kner
fenntartó a
engedélyezte a 2009/2010-es
Imre Gimn. és Szakk.
törvényességi,
tanévben indítható osztály és
Isk. és a Városi Alapfokú szakmai és
csoportlétszámokat.
Műv. Okt. Int. a
költséghatékonysági
- A Gyomaendrődpótvizsgákat és a
szempontokat
Csárdaszállás- Hunya
szeptemberi
figyelembe véve
Intézményi Társulás 16/2009.(VI. beiratkozásokat
határozta meg az
24.) számú, határozatában
követően – amennyiben indítható csoportokat,
foglaltak szerint engedélyezte a szükséges – ismételten osztályokat.
2009/2010-es tanévben indítható kérjék a fenntartó
osztály és csoportlétszámokat. engedélyét az osztály és
csoportlétszámok
tekintetében.
- A Képviselő-testület
- 2009. szeptemberében
366/2009.(X. 1.) számú,
pontosításra kerültek az oktatási határozatában foglaltak szerint
intézményekben indított csoport engedélyezte a 2009/2010-es
és osztálylétszámok
tanévben indítható osztály és
csoportlétszámokat.
- 2010. júliusi testületi ülésen a -A Képviselő-testület
2010/2011.-es tanév csoportok, 251/2010.(VI. 4.) számú
osztályok létszámának
határozatában, valamint a az
elfogadására került sor
Intézményi társulás 20/2010.
(VI.23.) számú határozatában
foglaltak szerint engedélyezte a
2009/2010-es tanévben indítható
osztály és csoportlétszámokat.
Intézményvezetők
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Térítési díj és tandíj összege
megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX.30) Kt. számú
rendelet módosítása.
Minden év májusában illetve
szükség szerint a törvényi
változásokat követve

Oktatási előadó
-A Képviselő-testület
43/2009.(XI. 2.) számú
rendeletével került kihirdetésre, a
2009/2010-es tanévre.
-A Képviselő-testület 12/2010.(III.
29.) számú rendeletével került
kihirdetésre, a 2010/2011-es
tanévre.

Jegyző, Oktatási előadó
Az ellenőrzés során
megtekintésre kerültek a város
fenntartásában működő oktatási
intézmények és a közoktatási
megállapodás keretében működő
óvodák.
A bejárás során az oktatási
épületek műszaki állapotának
megtekintésére került sor,
melyről a beszámolót a K-t
508/2009.(XII. 21.) számon
elfogadta.
Polgármester, Jegyző, Oktatási
előadó
Két intézmény módosította az
A Képviselő-testület a Városi
IMIP-ját, a belső ellenőrzések
Alapfokú Műv. Okt. Int. IMIP
következtében feltárt
módosítását a 361/2009. (X.1.),
hiányosságok, pontosítások
a Kner Imre Gimn. és Szakk.Isk.
végett.
IMIP módosítását a 460/2009.
(XI.26) számú határozatában
elfogadta.
Intézményvezető
Gyomaendrőd Város
A Képviselő-testület 31/2010.(I.
Beiskolázási Szabályzata és
28.) számú határozatában
Beiskolázási Ütemterve
foglaltak alapján elfogadásra
elkészült.
került.
Oktatási előadó
Az óvodai és általános iskolai
A Képviselő-testület 73/2010. (II.
beíratás időpontjának
25.) számú. határozatában a
meghatározása
beíratás időpontját 2010. március
29. 30. 31. napjában határozta
2010. februári Kt. ülésen, a
meg.
2010/2011-es évre vonatkozóan Intézményvezetők
Oktatási előadó
Alapító okiratok kiegészítésére -A Képviselő-testület
került sor, az intézmények
369/2010.(X. 1.) számú,
feladat növekedését követően
határozatában foglaltak szerint
elfogadta a
Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda – „jógyakorlat” átadása,
118/2010. (III.29.) számú,
határozatában foglaltak szerint
elfogadta a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium- sportcsarnok
üzemeltetését
Polgármester
Oktatási előadó
Engedélyezi a közoktatási
A Képviselő-testület
intézmények nyári nyitva
254/2010.(VI. 24.) számú,
Az oktatási intézményekben
végzett helyszíni ellenőrzések a
Polgármester, a Jegyző, a
Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság valamint az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság
részvételével 2009. november
12.-én voltak.
A látogatás anyaga a I.
364/2009. számon található.
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Az önkormányzati
rendelet nem
tartalmaz ellentétes
szabályozást a
Közoktatási törvény
térítési és tandíjról
szóló
rendelkezéseivel.

A helyszíni ellenőrzés
elvégzése során
átfogó képet kapunk
az oktatási
intézményeink
műszaki állapotáról.

Az intézmények a
módosított IMIP
szerint végzik
munkájukat.

Megfogalmazódott a
feladatokhoz és az
időpontokhoz kötött
szabályzat, ütemterv.
Az óvodai és általános
iskolai beíratás a
megadott
időpontokban rendben
megtörtént.
Az egységes
szerkezetbe foglalt
alapító okiratok a
tőrvényi előírásoknak
megfelelőek és a
MÁK-nál átvezetésre
kerültek.

Az intézmények az
engedélyezett

tartásának szüneteltetését.
2010. júniusi Kt. ülésen

határozatában foglaltak szerint
engedélyezte az óvodák, a
közoktatási intézmények napközi
konyhájának nyári nyitva
tartásának szüneteltetését.
Intézményvezetők
Oktatási előadó
Az ÖMIP kiegészítésre került az -A Képviselő-testület
5. számú mellékletben, mely
305/2010.(VIII.26.) számú,
szerint a Közhasznú Társaságok határozatában foglaltak szerint
fenntartásában működő óvodák elfogadta az ÖMIP módosítást.
évenként megvalósuló
beszámolásának tartalmaznia
kell az önkormányzati támogatás Polgármester
összegzését.
Oktatási előadó
Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok
A Kner Imre Gimnázium,
A Képviselő-testület a
Szakközépiskola és Kollégium
500/2009. (XII. 21.) számú
igazgatói állására pályázat kiírása határozatával pályázatot írt ki
és a pályázati eljárás lefolytatása az intézmény igazgatói
megtörtént.
állására. A pályázati eljárás
A vezetői megbízás lejártát
lefolytatása után a Képviselőmegelőző decemberi Kt. ülésen testület 254/2010. (VI. 24.) Kt
került döntés a pályázati kiírásról. számú határozatával 2015.
augusztus 15.-ig Dr. Kovács
Bélát nevezte ki az intézmény
igazgatójának.

Különleges gondozást ellátó
intézményekről szóló jelentés
megküldése.
Minden év január 31. napjáig.
A tankötelezettség teljesítésével
kapcsolatos intézkedések.
Tanköteles korú gyermekek illetve
az iskolai előkészítésre kötelezett
gyermekek nyilvántartásának
vezetése.
Szakmai ellenőrzés
Évente megvalósuló szakmai
ellenőrzési tevékenység.
2009. októberben a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium a 2008/2009-es évről
számol be.
2010. júniusába megküldik a
fenntartó részére az oktatási és
nevelési intézmények az éves
beszámolójukat.

időtartamban
szüneteltették nyitva
tartásukat, és ügyelet
tartásával biztosították
az elérhetőségüket.
Az óvodák
tájékoztatást kaptak az
ellenőrzés várható
időpontjáról.

A pályázati eljárás a
törvényi előírásoknak
megfelelően zajlott le.

Jegyző
Oktatási előadó
A jelentés a I. 28/2010 iktató
számon szerepel.
Folyamatos
I. 269/2010
I. 1/2010

A beíratást elmulasztó
szülők felhívásakiértesítése levélben,
egyeztetés az
intézményvezetőkkel.

Jegyző
Oktatási előadó

- A Képviselő-testület 369/2009.
(X. 1.) számú határozatával a
Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
2008/2009-es évről szóló
beszámolóját,
- a 2009/2010-es tanévről a
309/2010. (VIII. 26.) Kt. sz..
határozatával a
Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, és a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
beszámolóját fogadta el.
-A Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Intézményi Társulás
23/2010.(VIII. 26.) számú,
határozatával elfogadta a
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola,
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Beszámolóját.
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A Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium a 2009/2010es évről 2010.
szeptemberében számolt
be.

A jelentés
megküldése az előírt
határidő betartásával
megtörtént.
Mind az óvodai, mind
iskolai beíratásnak a
szülők eleget tettek.

Az ÖMIP 4.2.2. pontja
alapján az oktatási
intézmények éves
beszámolójuk mellett
értékelték az IMIPben meghatározott és
elvégzett feladatok
eredményességét.
A beszámolók a
városi honlapon
megtekinthetők.

- A Képviselő-testület 305/2010.
(VIII. 26.) számú határozatával
elfogadta az óvodák
beszámolóját.
Intézményvezetők
Oktatási előadó
A TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján Képviselő-testület a 310/2010.
a Kompetencia alapú oktatás
(VIII. 26.) Kt. számú
három intézményben - Kis Bálint határozatával elfogadta a
Ált. Isk. és Óv., Rózsahegyi K. K. pedagógiai programokat.
Ált. Isk. és a Kner I. Gimn.,
Szakk., Isk., és Koll.bevezetésre került és a kiírásnak
megfelelően a Pedagógiai
programok módosítására,
kiegészítésére került sor.
Intézményvezetők, szakértők,
oktatási előadó
Kner Imre Gimnázium,
Az intézményvezető által
Szakközépiskola és Kollégium
készített beszámolót a
tanulóinak 2010. évi érettségi
Képviselő-testület 312/2010.
vizsga eredményéről
(VIII. 26.) Kt számú
tájékoztatás.
határozatával elfogadta
Intézményvezető
Oktatási előadó
Törvényességi ellenőrzés
Az önkormányzati támogatás
A Képviselő-testület 305/2010
igénylésének
(VIII. 26), 306/2010.
megalapozottságának,
(VIII.26), 307/2010. (VIII.26.) Kt.
jogosságának ellenőrzése történt számú határozataival elfogadta a
2010. Május-június hónapokban, az ellenőrzésről készített
a közhasznú társaságok
beszámolót és döntött a
fenntartásában működő
megállapított tényekről.
óvodáknál.
Intézményvezetők
Oktatási előadó

Pénzügyi ellenőrzés
Évente megvalósuló pénzügyi
ellenőrzés
2010. január
- Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda,
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon
- Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
- Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat

A pedagógiai
programok
felülvizsgálata a
törvényi és pályázati
előírásokat betartva
módosításra kerültek
és szakértői
szakvéleménnyel
fenntartói
jóváhagyásra
kerültek.
A Képviselő-testület
tájékoztatása az
érettségi
eredményekről,
színvonaláról
megtörtént.
Az ellenőrzésről szóló A Képviselő-testület
jelentést az
megállapította, hogy
intézményvezetők
az óvodai nevelés
megismerték és a benne önkormányzati
foglalt megállapításokat támogatás
tudomásul vették.
igénylésénél
részletesebb
nyilvántartást,
dokumentálást kér,
melyet a 2010.
szeptemberi
igényléstől kezdve
alátámasztásként kér.

A költségvetési szerv vezetője felelős az éves költségvetési Az ellenőrzésről szóló
jelentés elkészítéséért, a 193/2003. Korm. rend 31. §-a
jelentést az
alapján.
intézményvezetők
A belső ellenőr az ütemezésnek megfelelően elvégezte az előzetesen értékelték,
ellenőrzéseket. A 2009/2010 –es tanévet érintő
a benne foglalt
ellenőrzésekről készített jelentések 2011. áprilisi testületi megállapításokat
ülésen kerülnek a Képviselő-testület elé.
tudomásul vették.

Átfogó kétévente megvalósuló
pénzügyi ellenőrzés
2010. áprilisban
- Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
2010. májusban
- Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben,
- Térségi Humánsegítő
Szolgálatnál volt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 364/2009 (X.1.) számú határozatával támogatta a
városban tanuló gyermekek úszásoktatását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2010.(III.29.) számú határozatával, valamint a
308/2010. (VIII.26.) számú határozatával tárgyalta az intézmények gyermekszállítási tevékenységét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 464/2008. (XI. 27.) Gye. Kt. számú határozatával
elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete a 33/2008. (XI.27.) számú
határozatával elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Önkormányzatainak Társulási Intézményfenntartói Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programjának Intézkedési Tervét.
Az intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok alapján a város és a társulás 1-1 pályázatot nyújtott be, a
TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázati felhívásra.
Az egyik pályázatot nyertes pályázattá nyilvánították „Lépcső a jövőbe- Esélykülönbségek kiegyenlítése
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményeiben” címen.
A Képviselő-testület a 443/2009. (XI. 19.) számon szereplő határozatával döntött a pályázat beadásával
kapcsolatban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a döntési javaslatot az előterjesztés
szerint fogadja el.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült
éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az Önkormányzati közoktatási intézményrendszer működési
minőségirányítási programjának a 2009/2010. tanévről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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