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Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési rendelettervezete
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által
elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését
követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A 2012. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció
összeállításával indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények valamint a Képviselő-testületi javaslatok
figyelembe vételével folytatódott.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. novemberében tartott ülésén a 629/2011. (XI.
29.) Gye. Kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta
azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kell valósítani. Az
elfogadott koncepció azt mutatta, hogy úgy működési, mint fejlesztési oldalon a 2012. évben képződő forrásokhoz
viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés összeállítása során a
költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további vizsgálata, illetve a kiadások
rangsorolása.
Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása előtt röviden szeretném ismertetni a rendelettervezet
összeállításának előzményeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját a város intézményei és polgármesteri
hivatala a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslata alapján állította
össze, majd ezt követően az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezeténekkidolgozása során az
Országgyűlés által 2011. december 20-án elfogadott 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről volt az irányadó.
A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása.
A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál az állam az alábbi célokat jelölte meg alapvető prioritásként:
Az államháztartási hiány tekintetében a 2,5 %-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető
A nyugdíjak védelme céljából, illetve az egészségügyi ellátások biztosítása érdekében zárt nyugdíjkassza és
egészségügyi kassza kialakítása
Arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének megerősítése a visszaélések visszaszorítása
érdekében
A Start-munka program beindítása, a foglalkoztatás növelése.
A költségvetési egyenleg javítása érdekében:
A közszférában nem emelkednek az illetmények
Csökkennek az ártámogatások, a korábbi gáz- és távhő támogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá
alakul a célzottság megőrzése mellett
Megkezdődik a köz- és felsőoktatás, valamint az egészségügy rendszerszintű átalakítása
Elindul az önkormányzatok átszervezése.
A normatív állami támogatási rendszer az előző évhez képest szerkezetileg kis mértékű változáson ment keresztül.
A korábbi években a költségvetési törvény 3-as és 5-ös számú mellékletei alapján igényelhető kedvezményes
étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása és a szakmai informatikai feladatok normatív állami támogatása 2012.
évtől a kötött felhasználású támogatások közé került átcsoportosításra elszámolási kötelezettség mellett.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évhez képest közel 50.000 E Ft-tal emelkedett, mely az alábbi
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elemekből tevődik össze:
A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira igényelhető normatív
hozzájárulás fajlagos összege 2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre módosult, mely 19 millió Ft-os bevétel növekedést
eredményezett az önkormányzatnál
A körzeti igazgatási feladatokra igényelhető támogatás összege összességében 5,5 millió Ft-tal emelkedett,
mely elsősorban az építésügyi hatósági ügyekben hozott döntések számának duplázódásának köszönhető
A Térségi Szociális Gondozási Központ alapfeladatának ellátásához kapcsolódó normatív támogatás
összegének 6,6 millió Ft-os növekedése, melyben nagy szerepet játszott az emelt színvonalú bentlakásos
ellátás átminősítése
A kedvezményes étkezők számának 67 fővel történő növekedése, mely 4,5 millió Ft összegű támogatás
növekedést eredményezett
A pénzbeli szociális juttatások jogcímen járó normatíva összegének 13,5 millió Ft-os növekedése.
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számításának alapja a két évvel korábbi tény adóerő
képesség. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi
jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban.
A törvény adatait figyelembe véve 2012-ben az önkormányzatunkat megillető személyi jövedelemadó összege az
előző évhez képest 26 millió Ft-tal emelkedett, mely az alábbi tényezők együttes hatásával magyarázható:
egyrészt az önkormányzatot megillető településünkre kimutatott SZJA 8%-a a múlt évhez képest 11 millió Fttal csökkent
másrészt a jövedelem differenciálódás mérséklése címen kapott átengedett központi adó összege 37 millió
Ft-tal nőtt. Ennek elemei az alábbiak:
a 2011. június 30-án közölt, 2010. évre vonatkozó iparűzési adóerő-képesség összege 55 millió Ft-tal
csökkent a tavalyi adathoz képest (a jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen kapott
bevételre pozitívan hat)
a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár a 10.000 fő feletti városoknál
1.080 Ft-tal csökkent 2011.-hez képest
városunk lakosainak száma előző évhez képest tovább csökkent (146 fővel)
a megyei feladatok ellátása után járó normatíva összege, az ellátottak számának csökkenéséből
adódóan csökkent.
A helyi adóbevételek tervezett összege az előző évhez képest jelentősen csökkent, melynek oka az iparűzési
adóbevétel 70 millió Ft összegű, valamint a gépjárműadó 7 millió Ft összegű csökkenése.
A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2012. évben marad a 38.650 Ft, a közalkalmazottak garantált illetménye
is változatlan, a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft, a vezetői illetményalap 120.000 Ft.
Összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek érvényesülhetnek 2012. évben is.
A költségvetés összeállításának egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása mellett, a
felkészülés és a döntések megalapozása az oktatást, egészségügyet, illetve az önkormányzati rendszer egészét
érintő rendszerszintű átalakításokra. Bizonytalan, hogy az önkormányzat átszervezése milyen hatást fog gyakorolni
a rendelkezésre álló források, állami támogatások, adóbevételek körére és összegére.
A szerkezeti átalakítás már a 2012. évben elindult. Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban
megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt
feladata. Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott
kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új
szabályokat. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az összevonások jelentős korlátozása. A 2011. december 31-ig
alkalmazott szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat,
az önkormányzat hivatala és a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is. 2012-től külön költségvetés és
beszámoló készül az önkormányzatra és a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan. A helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként jelenik meg a Polgármesteri
Hivatal költségvetése is.
2012. január 1-től önálló bankszámlaszámmal (pénztárral) és adószámmal rendelkezik a helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzathoz tartozó valamennyi önállóan működő és gazdálkodó (a polgármesteri hivatal is), valamint önállóan
működő költségvetési szerv, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatok is.
A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek azon folyamatban lévő pályázatok és beruházások,
melyekhez már korábbi kötelezettségvállalás is kapcsolódik, valamint a 2012. évi fejlesztési elképzelések és a 2011.
évről áthúzódó beruházások. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.
A számok ismeretében 2012. január 23-án a város intézményeinek vezetői és gazdasági vezetői részére egy rövid
tájékoztatást nyújtott a város vezetése, melynek során az intézményekkel ismertetve lett a város szűkös anyagi
lehetősége és a költségvetési rendelettervezet összeállításánál alkalmazandó elv. Ezen elv lényege, hogy az
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intézményektől olyan intézkedések meghozatalát kérte a város, amely során az önkormányzati kiegészítő
támogatási igényük 2012. évben a 2011. évi szint 90%-ára csökkenne le.
Az intézmények által eszközölt, költséget csökkentő intézkedések részletes bemutatása a mellékletként csatolt
szöveges elemzésekben olvasható.
Egyes feladatok ellátását (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális alapszolgáltatási feladatok) kistérségi
feladat ellátásban, illetve mikrotérségi társulás formájában kell továbbra is biztosítani, törekedve ezzel a minél több
normatív támogatási összeg megszerzésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évben döntött 1 milliárd Ft összegű kötvény
kibocsátásáról, melynek lejegyzésére 2008. február 27. napjával került sor. A kötvény összege elsősorban pályázati
saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többlet
bevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. 2008. és 2009. évben az önkormányzat részéről
fejlesztési és felújítási elképzeléseinek finanszírozása során nem volt szükség a kötvényből származó forrás
bevonására.
A kibocsátás óta az Önkormányzat a kötvényforrásból 2008. évben 35.586 E Ft-ot használt fel, elsősorban
kamatfizetésre (21.586 E Ft), másrészt a pénzügyi tanácsadó részére fizetett sikerdíjra (4.758 E Ft), illetve egyéb
felhalmozási célra (9.000 E Ft), 2009. évben kizárólag kamatfizetésre (34.500 E Ft) történt felhasználás a
kötvényből.
2010. évben az alábbi célra történtek a kötvényforrásból, annak többlethozadékból felhasználások:
Vízművek Zrt.-től részvényvásárlás 50.400 E Ft összegben
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés 70.000 E Ft összegben
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től telekvásárlás (2010-ben bruttó 20.000 E Ft, 2011-ben 45.665 E Ft
összegben), 2010. decemberében erre a célra a kötvényből ténylegesen 50.000 E Ft került átvezetésre az
önkormányzat főszámlájára
Kamatfizetésre 68.327 CHF
A kötvényforrás 2011. január 1. napján forintban: 1.004.924.400 Ft volt.
Tényleges felhasználások 2011. évben az alábbi feladatokra történt:
2011. január hóban: 50.000.000 Ft átvezetése a főszámlára fejlesztési, felújítási kiadások finanszírozására
2011. március hónapban kamatfizetés történt 30.014 CHF összegben
2011. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben
2011. június hónapban 50.000.000 Ft átvezetésére került sor a már kifizetett kötvényforrásból megvalósuló
fejlesztésekre
2011. július hónapban további 16.000.000 Ft átvezetése történt meg a fejlesztési kiadások finanszírozására
2011. szeptember hónapban kamatfizetés történt 28.620 CHF összegben
2011. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 420.961 CHF összegben
2011. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta az 52 millió Ft-ot.
2011. december 31-én a kötvényforrás betétformában állt az önkormányzat rendelkezésére, összege 743.819 E Ft.
A 2011. december 30-ai MNB középárfolyam (255,91) alapján a törlesztéseket figyelembe véve a
kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 5.474.014 CHF, azaz 1.400.855.000 Ft.
A költségvetési rendelet tervezet 6/a. melléklete részletesen bemutatja azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyeket
az önkormányzat a kötvény összegéből kíván finanszírozni. A kötvény összegének azon részét, melyet az
önkormányzat 2012. évben nem jelölt ki felújítási és fejlesztési feladatokra tartalékba helyeztük.
Összességében kimondható, hogy az elkészült rendelettervezet nagyon szoros költségvetést tartalmaz.
Az intézményekkel a jogszabály által előírt kötelező egyeztető tárgyalásokra 2012. február 2-án került sor, melyekről
jegyzőkönyv készült. Az egyeztetés folyamán minden intézményvezető és gazdasági vezető tudomásul vette a
2012. évi költségvetés keretszámait.
Bevételek alakulása:
Működési célú bevételek Önkormányzat:
Ft-ban
Megnevezés
Normatív álllami támogatás
TEKI támogatás
Személyi jöv.adó

Adatok E
2011.évi eredeti ei
708893
0
416374
4

2012. évi terv
758026

Változás az előző évhez %
106,93

441992

106,15

Átengedett központi adók
Helyi adók (műk.célra)
Talajterhelési díj
Pótlék bírság bevétel
Kölcsönök visszatér. műk.c.
Saját működési bevétel
Működési célú pénzeszk.átvét.
Működési célú pénzmaradvány
összesen

92000
303000
1500
5000
4120
363072
504718
22866
2421543

85000
232600
1500
5000
5015
355491
680122
14712
2579358

92,39
76,77
100
100
121,72
97,91
134,75
64,34
106,52

A normatív állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva közel 7%-os növekedést mutat, melynek indoka a
település üzemeltetési normatíva fajlagos összegének emelkedése, a körzeti igazgatási feladatokra igényelhető
támogatás összegének növekedése az építéshatóság feladatainak duplázódása eredményeképpen, az emelt
színvonalú bentlakásos ellátás átminősítése, a kedvezményes étkezők számának növekedése, valamint a pénzbeli
szociális juttatás összegének növekedése.
A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott, az APEH által
településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.
A jövedelemkülönbség mérséklésénél a településnagyság szerinti lakosonkénti értékhatár forintban kifejezett
összege a múlt évhez képest 41.480 Ft-ról 40.400 Ft-ra csökkent. A jövedelemkülönbség mérséklése címen
beépített bevétel összege az előző évhez képest növekedést mutat, melynek indoka a bevétel összegének
meghatározásánál figyelembe veendő adóerőképesség csökkenése.
A helyi adóbevételek összességében jelentős csökkenést (közel 70.000 E Ft) mutatnak az előző évhez viszonyítva.
Ez a csökkenés szinte teljes egészében az iparűzési adóbevételnél jelentkezik és a gazdasági válság negatív
hatásával indokolható.
A 2012. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben
tervezett helyi adóbevétel összesen 271.500 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott
kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés,
adóelengedés.
Építményadó, idegenforgalmi adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.
Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési
engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 227 E Ft.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában még mindig jelentős az az adómennyiség, amit a
lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg
várhatóan 5.323 E Ft, ami csökkenést mutat az előző évhez képest a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás adómentességének kifutása miatt.
Iparűzési adónál 2012-ben már nem számolhatunk közvetett támogatással, mivel a kisvállalkozásoknak (2,5
M Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkezők) biztosított kedvezmény, mely bizonyos
vállalkozásoknál lehetőséget biztosított az iparűzési adó csökkentésére a megfizetett építményadó
összegével azonos mértékben, az önkormányzati rendeletünkben megszűnt.

A saját bevételek összege az előző évhez képest kb. 35 millió Ft összegű csökkenést mutat. A
megtervezett kamatbevétel összege előző évhez képest 30 millió Ft-tal csökken, mely azzal magyarázható, hogy
csökken egyrészt a leköthető kötvényforrás állománya, valamint ettől az évtől már nem áll az önkormányzat
rendelkezésére a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén a lakosság által befizetett összeg, hiszen a város múlt
év decemberében rendezte a víziközmű hitel tartozását, másrészt csökken a bérleti díjból származó bevétel összege
(Liget Fürdő Kft., óvodák) is.
Előző évhez képest jelentős növekedést mutat a működési célra átvett pénzeszközök összege, mely azzal
magyarázható, hogy a 2012. februárjában induló start mintaprogramnak köszönhetően több mint 245 millió Ft
támogatási összeg (100%-os támogatási intenzitás mellett) jelenik meg ezen a jogcímen.
A működési célú pénzmaradvány kizárólag feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz.
Felhalmozási célú bevételek:
Az előző évhez hasonlóan 2012. évben is a fejlesztési célú bevételek között azok a pályázati pénzösszegek kerültek
megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz kapcsolódnak (Kerékpárút építés elszámolásához
kapcsolódó kifizetés, Közösségi közlekedés beruházás), illetve itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep fejlesztésének
2012. évi önerő igényének MÁK pályázatból finanszírozandó része és az Aradi vízátvezetés progam EU Önerő
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Alapból pályázható önerő összege.
Az ivóvíz és szennyvízhálózat rekonstrukciójához kapcsolódó többlet bérleti díj összege a koncepcióhoz képest
jelentősen lecsökkent (30 millió Ft-ról 17 millió Ft-ra) jogszabályi változásból adódóan, melynek következtében át kell
gondolni a szennyvíztisztító telep saját erejének finanszírozási formáját, valamint 2012. évben az ivóvízhálózat
rekonstrukciójára az önkormányzat nem tud forrást biztosítani.
A felhalmozási célú pénzmaradvány összegét növeli a kibocsájtott kötvény összegének fel nem használt része,
melynek összege közel 744 millió Ft.
Adatok E

Ft-ban
Megnevezés
Felhalmozási bevétel
Helyi adóbevétel (felh.célra)
Felh.és tőke jellegű bev.
Felhalmozási pénzmaradvány
Kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási bev. összesen
Kiadások alakulása:

2011.évi eredeti ei.
266427
38000
20000
1271919
8318
1604664

2012.évi terv
87518
39900
6250
806703
25900
966271

Működési kiadások:
Megnevezés
Működési kiadás
személyi juttatás
szoc.hozzáj.adó(járulék)
dologi kiadás
pénzeszköz átadás
ellátottak juttatása
A működési kiadásokon belül:

2011.évi eredeti ei.
2359394
983892
259481
671651
438210
6160

Adatok E Ft-ban
2012 .évi terv
Előző évhez viszonyítva %
2483006
105,24
1057860
107,52
272834
105,15
731580
108,92
413532
94,37
7200
116,88

Előző évhez viszonyítva %
32,85
105
31,25
63,42
311,37
60,22

A személyi juttatások az előző évhez képest növekedést mutatnak, de ennek magyarázata, hogy a 2012. évben
induló start mintaprogramhoz kapcsolódóan megjelenik plusz 150 millió Ft, illetve 2011. évről áthúzódik további 12
millió Ft. Amennyiben se 2011. évben, se 2012-ben nem számolunk a mintaprogram személyi jellegű kiadásaival,
úgy előző évhez képest az eszközölt intézkedések eredményeképpen 26 millió Ft összegű csökkenés figyelhető
meg a személyi kiadásoknál. A személyi juttatások között mind a köztisztviselőknél, mind a közalkalmazottaknál a
jogszabály által előírt kötelezően adandó juttatások jelennek meg.
A szociális hozzájárulási adó előző évhez viszonyított növekedése a személyi juttatások növekedésével
magyarázható.
A dologi kiadások esetében, amennyiben kiemeljük a mintaprogram 71 millió Ft összegű kiadását, úgy a
csökkenés az előző évhez képest kb. 10 millió Ft. A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzati feladatoknál a
csökkentés közel 40 millió Ft, az Önkormányzathoz rendelt önállóan működő intézményeknél 5 millió Ft, az oktatási
ágazatban 20 millió Ft, az Egészségügyi Intézménynél 1,5 millió Ft, a Térségi Szociális Gondozási Központnál pedig
kb. 57 millió Ft a dologi kiadások növekedése 2011. évhez képest (a növekedés elemei: feladat átszervezésből
adódó 41 millió Ft összegű élelmiszerbeszerzés növekedés, 6 millió Ft összegű bevételekhez kapcsolódó
befizetendő áfa növekedés és 10 millió Ft energia és üzemanyagfelhasználás szintrehozás).
Az önkormányzati és a hivatali feladatok vonatkozásában az alábbi dologi jellegű csökkentések lettek elrendelve (a
csökkentés mértéke szakfeladatonként kb.10%, de esetenként eléri a 15%-ot is):
Hulladékszállítás: 5 millió Ft
Parkfenntartás: 4 millió Ft
Közvilágítás: 2 millió Ft
Ár-és belvízvédekezés: 2 millió Ft
Szúnyoggyérítés: 1millió Ft
Mezőőri szolgálat: 0,8 millió Ft
Közcélú foglalkoztatás: 0,7 millió Ft
Szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás: 8 millió Ft
Biztosítási díjak: 2 millió Ft
Reklámtevékenység: 0,3 millió Ft
Kamatkiadás: 6 millió Ft
Takarítás: 2,6 millió Ft
Okmányirodai tevékenység 0,9 millió Ft
Igazgatás: 4 millió Ft.
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A működési célú pénzeszköz átadás összege 25 millió Ft összegű csökkenést mutat az előző évhez képest. Az itt
megtervezett rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek) összege előző évhez képest kb. 22 millió Ft összegű
csökkenést mutat. A Fürdő részére biztosított önkormányzati támogatás összege 2 millió Ft-tal csökken, a Bölcsődék
részére megtervezett támogatás 1,5 millió Ft-tal kevesebb (a Csoda Vár Gyermekcentrum részére június végéig
került támogatás beépítésre 20 fő részére, 11.880 Ft/fő kiegészítő támogatással számolva), az óvodák esetében a
szerkezeti változásokból és a gyereklétszám csökkenéséből adódóan 4 millió Ft-tal kevesebb a betervezett
támogatás mint 2011. évben. Emelkedik az autóbusz közlekedéséhez biztosított támogatás összege 3 millió Ft-tal és
új elemként jelenik meg az Önkéntes Tűzoltóság támogatása (9 millió Ft).
Oktatási ágazat működési kiadásai:
Ft-ban
Megnevezés
Kis Bálint Ált. Isk. és Óvoda
Rózsahegyi K. Kistérs. Isk.
Kner Imre Gimnázium
Városi Alapf.Műv. Intézmény
összesen

Adatok: E
2011. évi eredeti ei.
243091
216080
151731
47581
658483

2012. évi terv
219380
213542
134322
44070
611314

Előző évhez viszonyítva %
90,25
98,82
88,53
92,62
92,84

Az oktatási intézményeknél a működési kiadások összességében az előző évhez képest az intézkedések
hatásaként jelentősen csökkentek. Az intézkedések részletes bemutatása a szöveges mellékletekben olvasható. A
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál feladatbővülés (óvodai feladatellátás) történt, ezért nem tükrözik a
számok a fenti táblázatban a végrehajtott intézkedéseket.
Szociális és egészségügyi ágazat működési kiadásai:
Ft-ban
Megnevezés
Városi Egészségügyi Intézm.
Térségi Szociális Gond.Közp.
Térségi Humánsegítő Szolg.
Összesen

Adatok E
2011. évi eredeti ei.
142850
457356
39010
639216

2012.évi terv
138157
522974
39121
703504

Előző évhez viszonyítva %
96,71
114,35
100,28
110,06

A Városi Egészségügyi Intézmény működési kiadása az előző évhez képest 1%-kal csökkent, az intézmény
működéséhez az önkormányzat 2011-ben 5.985 E Ft összegű támogatást biztosított, melynek összege 2012-ben
2.000 E Ft. A Térségi Szociális Gondozási Központban a működési kiadás növekedés részben a konyhák tavalyi
évközbeni átszervezése egész évi hatásának beépítésével magyarázható, részben pedig a kötelező minimálbér
változásával, mely az intézmény esetében járulékaival együtt kb. 13 millió Ft összegű kiadás növekedést
eredményezett. A kötelező minimálbér emeléshez az állam a költségvetési szervek részére nem biztosít plusz
forrást. A Gondozási Központnál az előző évi kiegészítő támogatás 10%-os csökkentésével kapott összeg az előbb
említett 13 millió Ft-tal lett megnövelve az önkormányzat részéről és figyelembe lett véve a feladatnövekedés egész
évi hatása. A Térségi Humánsegítő Szolgálat teljesítette az önkormányzat kérését, azaz lecsökkentette 10%-kal a
működéséhez szükséges kiegészítő támogatás összegét.
Fejlesztési célú kiadások:
A fejlesztési kiadások között azok a beruházások kerültek megtervezésre, melyekhez kötelezettség vállalás
kapcsolódik, valamint olyan fejlesztési elképzelések, melyekhez nem kapcsolódik pályázati forrás.
Tartalékok:
A tartalékok tekintetében a működési céltartalék összege 96.352 E Ft.
Ezen összeg tartalmazza többek között az alapok összegeit (Sport alap: 13.000 E Ft, Civil alap: 3.200 E Ft, Ifjúsági
alap: 300 E Ft), a városi rendezvények szervezésére biztosított alapot (5.400 E Ft), az óvodai és iskolai
úszásoktatásra elkülönített összeget, a Kállai adomány összegét, illetve a polgármester életbiztosításának
lejáratakor felszabadult összeget.
Felhalmozással kapcsolatos céltartalék összege 549.025 E Ft.
Itt került megtervezésre a kibocsátott kötvény 2012. évben fel nem használandó része (243.901 E Ft). Ebből a
keretből év közben kizárólag képviselő-testületi döntés alapján kerülhet sor felhasználásra. A fejlesztésekhez
kapcsolódó saját erő (ami szorosan kapcsolódik a pályázati pénzekhez) beruházásonként a fejlesztési céltartalék
kiadás részeként került meghatározásra.
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Általános tartalék összege 5.000 E Ft.
A helyi önkormányzat Képviselő –testülete részére mellékelni kell az Áht. szerinti közvetett támogatásokat, mely a
rendelettervezet részeként kerül bemutatásra .
A helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendelettervezetében együttesen hagyja jóvá az
polgármesteri hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek szöveges mellékletként mutatják be az adott intézményre
vonatkozó személyi és tárgyi feltételeket, az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi
jellemzőit, megvalósítási tervüket, továbbá az esetlegesen hozzájuk sorolt önállóan működő költségvetési szervek
költségvetési kereteit.
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetési rendeletét megalkotni.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2012. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.545.629 E Ft, ezen belül a
2011. évi pénzmaradvány összege 821.415 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege
680.122 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel
összege 55.662 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege
18.856 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.483.006 E Ft, ezen belül
a személyi juttatás 1.057.860 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 272.834 E Ft, dologi
kiadás 731.580 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 413.532 E Ft, az ellátottak pénzbeli
juttatása 7.200 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 60.578 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 351.668 E Ft. Ezen belül az
Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 84.091 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás
összege 40.580 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.780 E Ft,
államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 2.800 E Ft), a kölcsönök
nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási
kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 650.377 E Ft. A
tartalék összegéből a Képviselő-testület a 300 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát
a polgármesterre ruházza át.
„(2) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 300 E Ft.
(3) A (2) bekezdésben foglalt előirányzatból a kötött felhasználású támogatások: 90 E Ft
a) Jeles és kitűnő tanulók díjazása
45 E Ft
b) Jó tanulók, jó sportolók díjazása
45 E Ft
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(4) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 210 E Ft.
(5) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport
1.000 E Ft
b) Gyomai és Endrődi pálya
500 E Ft
fenntartása
c) Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
d)
Testvérvárosi
és
nemz.
1.300 E Ft
sportkapcs. és komm.
e) Tartalék
250 E Ft
(7) A Sport Alap pályázható keretösszege 9.750 E Ft.
(8) A Civil Alap előirányzata 3.200 E Ft.
(9) A (8) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a)
Városi
Képtár
működési
544 E Ft
támogatása
b) Irodalmi, kult. mű, turiszt.
544 E Ft
kiadvány támogatása
(10) A Civil Alap pályázható keretösszege 2.112 E Ft.

(11) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi
döntés alapján történhet.
(12) A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem
használt rész 243.901 E Ft, mely összeg a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a
kötvényből történő felhasználás kizárólag Képviselő-testületi döntés alapján történhet. A kötvény
felhasználásának részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza.
(13) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet
tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8.,
8/a. melléklet tartalmazza.
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c)
pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.
10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 12.
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 13. melléklet
tartalmazza.
11. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a
14. melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál 1 fő pedagógus, 3 fő óvodapedagógus, és 4 fő
technikai dolgozói létszámcsökkenés történik az óvodai gyermeklétszám csökkenésből adódó
csoportcsökkenés miatt, illetve a költségek csökkentése, a feladatok racionalizálása miatt. Az
érintettek közül 1 fő pedagógus jogviszonya 2012. június 29. napjával, és 1 fő óvodapedagógus
jogviszonya 2012. július 15. napjával megszűnik, a 2 fő közalkalmazotti létszám átcsoportosítására,
továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs
lehetőség – így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken.
(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál a speciális tagozat szeptember 1.-től történő
áthelyezése miatt 1 fő karbantartó, és 1 fő takarító dolgozói létszám kerül megszüntetésre. Az
érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül
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sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség – így 2 fő teljes munkaidős dolgozó
álláshely végleges jelleggel csökken.
(4) A Kner Imre Gimnázium technikai dolgozói létszáma 17 főről 14 főre csökken a költségek
csökkentése, épületek bezárása miatt.
(5) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók közül 2012.
március 1.-től 1 fő létszámleépítés történik, és 1 fő takarítói állás megszüntetésre kerül a költségek
csökkentése érdekében. A feladat racionalizálása miatt - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti
létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati
intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában –2 fő álláshely végleges
jelleggel csökken. 2012. március 1.-től kezdődően közös megegyezéssel 3 dolgozó munkaideje
csökkentésre kerül napi 2 órával.
(8) A Polgármesteri Hivatalnál a feladat racionalizálása létszámcsökkenést von maga után - az
érintett köztisztviselői létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül
sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség – így 1 fő teljes munkaidős dolgozó
álláshely végleges jelleggel csökken, így az okmányirodai köztisztviselői létszámkeret 4 főről 3 főre
változik. 2012. évben 2 üres álláshely nem kerül betöltésre, továbbá 1 technikai dolgozó munkaideje
napi 8 óráról 4 órára csökken, melynek következtében a kisegítő fizikai dolgozók létszáma 2 főre
változik.
12. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által foglalkoztatott közcélú munkavégzők létszámáról
és működési kiadásának alakulásáról készült kimutatást a 14/a. melléklet tartalmazza.
13. § (1) 2012. január 1.-től a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2012. évre nem változott. A
köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és
helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az
osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján
meghatározott illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az
Esélyegyenlőségi tervre is:
a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: - Ft,
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000- Ft,
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,
e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft,
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .
g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a
2012. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege
200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 30,94 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik a
polgármesteri hivatalban dolgozó közalkalmazottakra és a Munkatörvénykönyve szerint
foglalkoztatottakra is.
14. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 15., 15/a. melléklet tartalmazza a
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Gyomaendrőd Város 2012. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. melléklet tartalmazza.
17. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit,
kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21.
melléklet mutatja be.
18. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2012. évi
költségvetéséről szóló határozatát a 22. melléklet tartalmazza.
19. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot
a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó
visszafizetési kötelezettséget a 2012. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de
ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény
csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási
nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami
támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a
kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve
módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Ávr.) 42. § -ban foglaltak alapján használhatja fel.
20. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
21. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján
kerültek meghatározásra, melyet a 19. melléklet tartalmaz.
22. § A 23. melléklet tartalmazza a 2012. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói
véleményezést.
23. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságának véleményét a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetről a 24. melléklet tartalmazza.
24. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.
25. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 26. melléklet
tartalmazza.

Záró rendelkezések
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26. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 39/2011. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet.
28. § A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 2013. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő–
testület előtt.

Gyomaendrőd, 2012. február

Várfi András s.k.

Dr. Csorba Csaba s.k.

Polgármester

Jegyző

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A 2012. február 7-ei rendkívüli ülésen a Bizottság az alábbi véleményt alakította ki: A
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda önkormányzati kiegészítő támogatását javasolja
2.000 E Ft-tal megemelni, melynek forrása részben az Önkéntes Tűzoltóság
támogatásának csökkentése 900 E Ft-tal, másrészt a Civil Alap keretének
csökkentése 1.100 E Ft-tal. A felújítási és felhalmozási kiadások közül csak azokat a
tételeket javasolja a bizottság a kötvény terhére megvalósítani, amelyekhez már
konkrét kötelezettségvállalás kapcsolódik.

Döntési javaslat
"2012. évi költségvetés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Áht. 29.§ (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, valamint az Áht. 10.§ (3)
bekezdésében meghatározott saját bevételei a költségvetési évet követő három évre várhatóan a következők szerint
alakulnak:
Adatok: E Ft-ban
Megnevezés
Kötvénykibocsátáshoz
kapcsolódó törlesztés
Adósságot keletkeztető
kötelezettségek össz.
Saját bevételek

2012.
210.497

2013.
210.513

2014.
210.496

2015.
210.496

210.497

210.513

210.496

210.496

675.632

670.000

600.000

600.000
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Szöveges elemzések
Az Önkormányzathoz tartozó önállóan működő intézmények szöveges elemzései a
következők:

Intézményünk a 2012. évi költségvetési tervezet vonatkozásban a következő intézkedéseket tette:
Kiadások csökkentése tekintetében:
•

•
•
•

Intézményünk a 2011-es költségvetési évben több alkalommal felvetette azt a lehetőséget,
hogy a valós szülői igények kielégítését szolgálná, ha a „korai fejlesztés és gondozás”
bevezetésre kerülne Gyomaendrődön és vonzáskörzetében. Az intézmény 2012-ben a korai
fejlesztés és gondozás feladatait nem vállalja fel. Egyrészt a döntés arról, hogy szerepeljen a
feladataink között nem született meg, másrészt a szakszolgálati feladatok 2013. január 1-től a
megyei kormányhivatalok fenntartásába kerülnek át. Ez a várható feladatvállalás kizárólag a
dologi kiadásainkat érintette volna: eszközök megvásárlása, szerződéssel óraadó tanár
alkalmazása szerepelt a 2011. októberében leadott költségvetési tervezetünkben.
A szakvizsga megszerzését a továbbiakban nem támogatja költségvetési keretből az
intézmény. A közalkalmazotti közösség a Továbbképzési programot és a beiskolázási tervet e
szerint fogadta el.
2012-ben már egész évben közalkalmazott látja el a pszichológusi munkakört a nevelési
tanácsadáson, míg 2011-ben vállalkozói formában történt törtévre a foglalkoztatás, és ez a
dologi kiadások között szerepelt.
A dologi kiadások csökkentése érdekében internetes telefont használunk, a szerződést 2011.
decemberében kötöttünk a szolgáltatóval, három hónapos kipróbálási időszakot követően.

A fentiekből jó látható, hogy megtakarítás a dologi kiadások tekintetében keletkezik. Személyi
kiadásokban és járulékoknál nem realizálható megtakarítás, mert az a normatíva lehívást
veszélyezteti. Amennyiben nem felelünk meg a személyi feltételeknek amit a szakmai
jogszabályok előírnak, a normatív támogatás nem hívható le.
Bevételek növelése, további társulási szakszolgálati normatíva lehívása:
Normatív támogatásunkat tudjuk növelni. A bevétel a szakszolgálati társulási normatívát jelenti a
gyakorlatban. Ezt a normatívát becsült adatok alapján igényli az intézmény a logopédiai ellátásban
és a nevelési tanácsadáson részt vett gyermekek után.
•

A logopédiai normatíva igénylés feltételei megszabják, hogy minden tanuló heti egy
alkalommal vehető figyelembe, ha - akár a gyermek, akár a logopédus miatt - elmarad a
foglalkozás, a normatíva nem igényelhető. Amikor 2011-re vonatkozóan a becsült adatokat
adtuk, alacsonyabb gyereklétszámmal számoltunk. 2011. 10. 28-án leadott költségvetési
tervezetet követően elkészítettük a normatíva elszámolást, ekkor a tényleges adatokból fény
derült arra, hogy több gyermek után tudjuk igénybe venni a normatívát.

•

A nevelési tanácsadáson részt vettek esetében 2011-ben, a gyermekek ellátást biztosító
pszichológus GYES-en volt 2011. május 15-ig. Emiatt a törtév adataival számoltunk az
igényléskor, a normatíva elszámoláskor itt is pótigényünk keletkezett.
Mindezekből következik, hogy 2012-ben realizálni tudjuk a normatív támogatások tekintetében a
növekedést a társulási szakszolgálati normatívára vonatkozóan
Gyomaendrőd, 2012. február 1.
Czikkely Erika
Intézményvezető

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
Tel./fax: 66/581-830
Tárgy: A 2012. évi költségvetés szöveges kiegészítése:

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetési koncepcióját a 2012. január
23-i megbeszélésen elhangzottak alapján az alábbiak szerint módosítottuk:
I.

Kiadáscsökkentés
1. Bérjellegű kiadások lefaragása
‐

A nyári hónapokra közös megegyezéssel azoknak a munkavállalóknak a
munkaviszonya megszüntetésre kerül, akik nem az intézménynél vannak főállásban.
(óraadók, illetve további jogviszonyban foglalkoztatottak). Ily módon az intézmény
alkalmazotti száma a nyári hónapokra 8 fő pedagógusra csökken (6 fő határozatlan idő
és 2 fő határozott idő). Az új szerződések megkötése szeptembertől a csoportszámok
és a létszám függvényében fog alakulni.

‐

Előre láthatólag a balett tanszak működése a fentiek következtében szüneteltetésre
kerül, vagyis 2012 szeptemberében nem tudjuk beindítani a képzést, amennyiben a
szakra beiratkozók száma nem növekedik a duplájára.

‐

Nem kerül kifizetésre az egyébként törvényesen (138/1992. Korm. rendelet alapján,
valamint 190/2010. KT határozattal elfogadott SZMSZ IV. 9. pontja szerint) járó
osztályfőnöki pótlék, az ezzel együtt járó órakedvezmény, valamint 1 főtől levonásra
kerül a munkaközösség-vezetői pótlék.

‐

A KT. 1993. évi LXXIX. tv. alapján betervezett igazgatóhelyettesi megbízásra nem
kerül sor, így a tervezetben szereplő pótlék is levonásra került.

‐

A betervezett teljes állású zongoratanár felvételére nem kerül sor, helyette túlórák
elrendelése, valamint a felvehető létszám korlátozására kerül sor a hangszeren.

‐

A fenti intézkedések járulékcsökkenést eredményeztek.

‐

A betervezett fejenkénti 5000 Ft-os étkezési utalvány ebben az évben sem kerül
kiadásra.

‐

A továbbképzési program alapján kalkulált felsőoktatási tandíj 240 000 Ft-tal
csökkentésre került. A kollega továbbtanulása 1 évvel halasztódik.

2. Működési kiadások csökkentése
‐

A készletekre tervezett összeg (irodaszer, szakmai nyersanyagok, tárgyi eszközök)
1 200 188 Ft-tal csökkent.

‐

A szolgáltatások költsége (gáz, villany, víz, kéményseprés díja) 1 187 166 Ft-tal lett
kevesebbre tervezve.

‐

Különféle dologi kiadások 697 242 Ft-tal csökkentek (hirdetés, tábor, kiküldetés).

‐

Egyéb folyó kiadások 32 922 Ft-tal csökkentek (nevezési díjak, szerzői jogdíj).

II. Bevételek növelése
‐

Az intézmény képzése nem tartozik a kötelező oktatás körébe, ezért a létszám
folyamatosan változik az igények függvényében. A bevételek növelését ez
nagymértékben kiszámíthatatlanná teszi. Iskolánk a térítési díjak megemelésére
kényszerül, ami reményeink szerint 1 020 000 Ft bevétel növekedést eredményez. Ez
tanulóinknál 40 %-os térítési díjnövekedést jelent az eddigi létszámot figyelembe
véve. Természetesen a térítési díjmentességet élvező tanulólétszám növekedése esetén
ez a tervezett bevétel nem realizálódhat teljes egészében.

‐

A Körösmenti Táncegyütteshez hasonlóan a más különböző civil szervezetek
(Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus, Csillagpor Művészeti Egyesület stb.) által
használt termeket a jövőben csak önköltségszámítás alapján meghatározott használati
díj fejében áll módunkban rendelkezésre bocsájtani.

Változatlan marad a tervezett létszám alapján a központi költségvetésből származó állami normatíva
(23 187 E Ft), valamint a megyei feladatellátásért járó normatív támogatás (16 040 E Ft) összege.
Ez alapján a tervezetben igényelt 8 188 E Ft önkormányzati támogatás 0 Ft-ra módosult.
Gyomaendrőd, 2012. január 27.

Tisztelettel:
Hevesi-Nagy Anikó
Intézményvezető

Határ Győző Városi Könyvtár
Kiegészítés a 2012. évi költségvetéshez
Megnevezés

Ft/hó

Közalk. ill. pótlék

Összesen

Új bér

Összesen

45000

540 000

540.000

(F11)

174200

2 090 400

2.090.400

(F10)

166800

2 001 600

125 100

1.626.300

(F12)

181500

2 178 000

136 100

1.769.400

(F14)

196100

2 353 200

2.353.200

(F11)

174200

2 090 400

2.438.800

(B10)(6 ó)

73800

885 600

369.000

(F3) (6 ó)

98100

1 177 200

Bér :

65 400

882.900

13 316 400

12.070.000

Kereset kieg. 2 %

252.960

132 000

BÉR ÖSSZESEN:

13 569 360

12.202.000

3 663 727

3.294.540

17 233 087

15.496.540

Járulék 27 %
BÉR+JÁRULÉK ÖSSZESEN

Egy fő
munkavállaló jelezte, hogy élni kíván a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási
lehetőségével, munkaviszonyát 2012. december 31-én kívánja megszüntetni, védett korban
van.
Egy dolgozó munkaidő csökkentés 2012. március 1- től
3 havi munkabér (2011.12.,2012.01.,02) 3x 166.800= 500.400,-Ft
+ 9 x 125.100= 1.626.300,-Ft
Egy dolgozó munkaidő csökkentés 2012. március 1- től
3 havi munkabér (2011.12.,2012.01.,02.) 3x 181.500+ 9 x 136.100= 1.769.400,-Ft
Egy dolgozó munkaviszonya felmondásra kerül.
3 havi munkabér (2011.12+2012. 01, 02) + 8 havi felmentési idő+ 8 havi végkielégítés= 19 hó x
174200= 3.309.800 Ft, amelyből visszaigényelhető - ( 1 havi felmentési idő+ 50% végkielégítés=
5 x 174.200=871.000 Ft )= 2.438.800 Ft.
Egy dolgozó munkaviszonya felmondásra kerül.
3 havi munkabér (2011. 12, 2012.01., 02.)+ 3 havi felmentési idő+1 havi végkielégítés=7 hó x
73800=516.600 Ft, amelyből visszaigényelhető – (1 havi felmentési idő+ 1 havi végkielégítés=2
x 73800=147.600)= 369.000 Ft
Informatikai munkakörben alkalmazott munkaidő csökkentése 2012. március 1- től
3 havi munkabér (2011.12.,2012.01.,02.) + 9 x 65.400=588.600,-Ft

A városi könyvtárnál 1 fő szakalkalmazott, és 1 fő takarító elbocsátásra kerül, 3 fő alkalmazott
munkaideje 2-2 órával, 6-6 illetve 4 órára csökken.
PÉNZFORG.

ELŐIR.

SZLASZ.

FŐKÖNYV

MEGNEVEZÉS (91012310)

ELŐIR. EZER FT

54321

54311

Irodai papír beszerzés

54322

54312

Irodaszer, nyomtatvány

100

54324

54314

Festék patron, toner

125

54721

54711

Szakmai anyag beszerz.

125

54722

54712

Kisértékű tárgyi eszk. szell. term.

54923

54913

Egyéb készlet

100

KÉSZLETBESZERZÉSEK

600
220

54

54

75

75

55121

55111

Nem adatátvit. célú távközl.

55122

55112

Adatátviteli c. távközl.

551292

551192

Számtech. szolg.

55224

55214

Gázenergia

55225

55215

Villamos energia

260

55227

55217

Vízdíj és csatorna

40

552282

552182

Ingatlan karbantartás

55229

55219

Egyéb üzemelt. fennt. szolg.

552291

55212191

Postai szolg.

5522931

5521931

Szemétszállítás

552295

552195

Szakmai tev.hez. igénybe vett szolg.

552298

552198

Munkavédelem

25

Foglalkoztatás egészségügyi vizsg.

35

Egyéb szolg. kiad.

50

552299

552199
55

55

SZOLGÁLTATÁSOK

80
200
1100

200
75
100
40
160

2.585

56121

56111

Vásárolt termék és szolg. ÁFÁja 27 %

860

56122

56112

Bevételek ÁFÁja (27%)

107

56221

56211

Belföldi kiküldetés

56329

56319

Egyéb különféle

56

56

KÜLÖNFÉLE DOLOGI

70
162
1.199

572241

Adó, VÁM, illeték

20

572296

Szerzői jogdíj, tagdíj szakm szerv.

80

57
54

EGYÉB FOLYÓ KIAD.
57

DOLOGI KIADÁSOK

100
4 484

PÉNZFORG.

ELŐIR.

SZLASZ.

FŐKÖNYV

MEGNEVEZÉS (91012110)

ELŐIR. EZER FT

54421

54411

Könyv

(ÁFA: 5 %)

600

54422

54412

Folyóirat (ÁFA: 5%)

400

54423

54413

Egyéb információ hord.(27% ÁFA)
Készletbeszerzések

50
1 050

Vás. termék ÁFÁja (5%+27%)
56

56

KÜLÖNFÉLE DOLOGI

100
1 150

KIADÁSOK

PÉNZFORG.

ELŐIR.

SZLASZ.

FŐKÖNYV

51

53

BÉR+JÁRULÉK ÖSSZESEN

15497

54

57

KÜLÖNFÉLE DOLOGI (91012310)

4 484

54

57

KÜLÖNFÉLE DOLOGI (91012110)

1 150

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

21 131

1-59

MEGNEVEZÉS

ELŐIR. EZER FT

BEVÉTELEK

PÉNZFORG.

ELŐIR.

SZLASZ.

FŐKÖNYV

9122291

9121291

MEGNEVEZÉS
Városi könyvtár bevétele

ELŐIR. EZER FT
500

A Határ Győző Városi Könyvtár támogatási igénye
PÉNZFORG.

ELŐIR.

SZLASZ.

FŐKÖNYV

1-59
9122291

9121291

MEGNEVEZÉS

ELŐIR. EZER FT

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

21 069

Városi könyvtár bevétele
TÁMOGATÁSI IGÉNY

Gyomaendrőd, 2012. február 2.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

-500
20 631

Közművelődési-, Közgyűjteményi Turisztikai és Szolgáltató Intézmény

Elkészítettem intézményünk 2012. évre szóló költségvetéstervét.
A költségvetés készítésekor azt az utasítást kapták az intézmények, hogy a 2011-es év eredeti
előirányzat által meghatározott önkormányzati támogatást vegyük alapul, melyből 10 % elvonással
számoljunk.
Az intézményünkre vonatkozó 2012-es önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a 22 327 000
Ft-ot, ennek teljesítése érdekében 2 481 000 Ft-os csökkentést kellett beterveznünk.

Az előírtnál nagyobb csökkentést tervezünk (2 638 934 Ft), de a megváltozott áfa visszaigénylés miatt
a kért támogatás mégis 23 468 345 Ft.
A különbség 1 141 345 Ft, melyet már nem tudunk beépíteni, mert intézményünk működésképtelen
helyzetbe kerül.
A következő költségcsökkentő lépéseket hajtjuk végre:
Tájház:
Az önálló gyűjteménykezelői státuszt átszervezéssel felszabaduló bér 1 475 232 Ft

Katona József Művelődési Központ és Népház:
1 fő munkaidejét 6 órásra csökkentettük az így felszabaduló bér 663 702 Ft.
A művelődési házak dologi kiadásait 500 000 Ft-tal csökkentettük.

A Tourinform Iroda esetében, mivel még döntés nem született az átadás időpontjáról a szükséges
csökkentéssel számoltunk.
A dologi kiadást 1 322 000 Ft-tal csökkentettük.

Sajnos a 2012-es évben a megváltozott áfa szabályok miatt intézményünk nem igényelheti
vissza az áfát. Az intézkedés jelentős bevételkiesést okoz, hiszen csak a közüzemi díjakból
visszaigényelhető áfa tartalom meghaladja 2 000 000 Ft-ot. A 2012. évre kalkulált bevételkiesés
intézményünknél több mint 3 000 000 Ft.

Létszám 2012-ben:
Tájház 1 fő muzeológus, 1 fő múzeumpedagógus-gyűjteménykezelő
Katona J. Műv. és Népház 1fő művelődésszervező, 1 fő (6 órában) művelődésszervező, 1 fő
karbantartó-fűtéskezelő, 1 fő takarító
Tourinform Iroda 1 fő turisztikai menedzser

A 2012-ben egy fővel csökkentettük a dolgozói létszámot, így intézményünknél jelenleg 7 fő
dolgozik.
Gyomaendrőd, 2012. január 23.
Tisztelettel:
Dr. Szonda István
intézményvezető

Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Költségvetés terv 2012. évre

Tájház eredeti előirányzat
2011. év

2012. év

Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Bér:

1 340 000

Bér:

800 000

6 361 000

5 199 400

Járulék: 1 718 000

Járulék: 1 404 368

Dologi: 1 900 000

Dologi: 1 900 000

Kiadások összes:

Kiadások összes:

9 979 000

Támogatás:

8 503 768

7 703 768

A gyűjteménykezelői státusz átszervezésével a felszabaduló bér+ járulék: 1 475 232
Az Áfa visszaigénylés megszüntetése miatti bevételkiesés: 540 000

Katona József Műv. eredeti előirányzat
2011. év

2012. év

Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Bér:

6 255 180

Bér:

5 000 000

8 228 000

7 743 497

Járulék: 2 221 000

Járulék: 2 041 801

Dologi: 8 481 000

Dologi: 7 981 000

Kiadások összes:

Kiadások összes:

18 930 000

Támogatás:

17 766 298

12 766 298

1 fő munkaidejét 6 órásra csökkentettük, az így felszabadult bér+járulék: 663 702
A dologi kiadásokat csökkentettük 500 000-rel
Az Áfa visszaigénylés megszűnése miatti bevételkiesés: 2 176 701

Népház eredeti előirányzat
2011. év

2012. év

Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Bér:

1 092 395

Bér:

1 000 000

Járulék:

Járulék:

Dologi: 1 505 279

Dologi: 1 505 279

Kiadások összes:

Kiadások összes:

1 505 279

Támogatás:

1 505 279

505 279

Az Áfa visszaigénylés megszűnése miatti bevételkiesés: 326 479

Tourinform eredeti előirányzat
2011. év

2012. év

Kiadások

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Bér:

1 579 557

Bér:

1 000 000

1 963 000

1 963 000

Járulék: 530 000

Járulék: 530 000

Dologi: 2 322 000

Dologi: 1 000 000

Kiadások összes:

Kiadások összes:

4 815 000

3 493 000

A kiadásokat 2 638 934-tal csökkentettük.
Az Áfa visszaigénylés megszűnése miatti bevételkiesés 3 043 180 Ft.

Támogatás:
2 493 000

Az Önkormányzathoz tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges
elemzései a következők:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
1. Pénzügyi-költségvetési feltételek
A 2012. évi költségvetési tervezet a 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi
költségvetése alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő
mellékletei tartalmazzák.
2. Személyi és tárgyi feltételek
A polgármesteri hivatalban és a hozzá tartozó feladatok tekintetében engedélyezett létszám 2012.
évben az alábbiak szerint alakul:
Igazgatás – 45 fő
Közterület felügyelők – 2 fő
Építéshatóság – 2 fő
Okmányiroda – 3 fő
Gyámhivatal – 2 fő
Kisegítő személyzet – 2 fő

A Hivatalban jelenleg 4 fő van fizetés nélküli szabadságon gyermek születése miatt, álláshelyeiken
határozott idejű szerződéssel alkalmazunk munkavállalókat.

A fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozók közül a Humánpolitikai Osztályról 1 fő 2012. február 15től kezdte meg szülési szabadságát, átszervezés következtében a Titkársági osztályról került helyére
1 dolgozó, aki 2012. július 1-től szintén szülési szabadságra megy, az álláshely nem kerül
betöltésre. 1 fő határozott idejű szerződése 2012. június 30. napján lejár, helyére határozatlan idejű
kinevezéssel rendelkező kolléga kerül a Kirendeltségről.

A Városüzemeltetési Osztályon 1 fő határozott idejű szerződése 2012. június 30. napján lejár, helyére
határozatlan idejű szerződéssel rendelkező munkavállaló kerül a Kirendeltségről.

A Hatósági Osztályon feladatellátás csökkenése miatti átszervezés következtében 1 fő létszámleépítés
válik szükségessé 2012. június 1. napjától.

A fűtő-karbantartó, gépkocsivezető álláshely 2012. március 1. napjától 4 órára csökken.

Összességében 1 fő létszámleépítés történik, egy álláshely fél állásra csökken, 2 üres álláshely nem
kerül betöltésre.

Intézkedések hatása a személyi jellegű kiadásokra:
2011. évben a hivatal a hozzá tartozó feladatokkal közel 150 millió Ft összegű személyi jellegű
keretből gazdálkodott. Ezt az összeget a garantált bérminimumra való kiegészítés 1,4 millió Ft-tal
növeli, a behajtási feladatokra tervezett, a Gyomaközszolg Kft-vel közösen alkalmazandó fél bér
összege 0,7 millió Ft-os növekedést eredményez, illetve 2012-ben jubileumi jutalomra a hivatalnál
2 millió Ft-tal több kerül kifizetésre, mint az előző évben. A dolgozók cafetéria kerete marad 2012.
évben is bruttó 200.000 Ft, de a hozzá kapcsolódó járulékfizetés mértékének változása miatt a nettó
összeg 168.000 Ft-ról 153.000 Ft-ra módosult. Ennek költségcsökkentő hatása a személyi jellegű
kiadásokra nézve közel 1 millió Ft. A változásokat keresztülvezetve a hivatali feladatokra
fordítható összeg 153 millió Ft-ra módosulhatna, ugyanakkor az intézkedéseket figyelembe véve a
személyi jellegű kiadások lecsökkentek 147 millió Ft alá.

Az átszervezések is mutatják, hogy a hivatal két telephelyen történő működtetése év közben, várhatóan
2012. májusától megszűnik. A tárgyi feltételeket képező ingatlanokon nagyobb felújításokat,
fejlesztéseket 2012-re nem tervez az Önkormányzat. Az elmúlt években megtörtént a Kirendeltség
épületének akadálymentesítése és felújítása, 2010-ben szintén pályázati pénzből sor került a
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére (adóosztály, pénzügyi osztály), illetve
2011. évben a Városi örökség pályázat keretében megtörtént a hivatal épületének külső felújítása
is.

Az önkormányzat dologi kiadásainak elemzésénél röviden kitértünk a hivatal által ellátott feladatok
dologi kiadásainak a bemutatására is.
Csökkentés az alábbi területeken valósult meg:
Készletbeszerzés 1,4 millió Ft (festék, festékpatron, folyóirat előfizetés, kisértékű tárgyi eszköz
beszerzés)
Szolgáltatások 2,5 millió Ft (telefon, internet használat, számítástechnikai kiadás, ingatlan és
fénymásoló karbantartás, szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás
Különféle dologi kiadások 0,1 millió Ft (továbbképzés)
Okmányirodai feladatok 0,9 millió Ft
Takarítás 2,6 millió Ft.
A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató
program) jól használhatók.

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó
feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott
dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken
vesznek részt. Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 37 dolgozó, középfokú végzettséggel
rendelkeznek 19-en. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a
minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést
szolgálják. A FEUVE gyakorlati alkalmazását biztosítja 2009. évtől az osztályvezetők által minden
év elején összeállított ellenőrzési munkaterv, mely alapján az osztályok dolgozóinak munkáját van
lehetőség vizsgálni, ellenőrizni.

4. Megvalósítási terv

A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott
alapjogszabály

a 2011. évi CLXXXVIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi

költségvetéséről volt. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a
működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül
a soros lépések érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret
200.000 Ft/fő.

A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított,
ugyanakkor

az

egyensúly

fenntartását

nagymértékben

befolyásolják

az

esetleges

jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, a pénzügyi válság hatása, az elvégzett
ellenőrzések megállapításai, illetve előre nem tervezhető, váratlan események, időjárási viszonyok
(havazás, belvíz stb.). Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és
kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes
alkalmazásával.

Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k
működésének stabilitása, a válság adófizetési morálra gyakorolt hatása, továbbá a saját bevételek
között megtervezett kamatbevétel és egyéb bevétel realizálása, illetve a benyújtott pályázatok
kedvezőtlen elbírálása.
Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros
gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk.
Gyomaendrőd, 2012. február 3.
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

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

Ikt.szám: 87 / 2012

Megvalósítási terv és kockázatelemzés a 2012. évi költségvetés tervezethez

1. Pénzügyi – költségvetési feltételek

A 2012. január 31-én leadott 2012. évi költségvetési tervezet a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján készült, melyben részletesen
kifejtésre kerültek a főelőirányzatok.

2. Személyi és tárgyi feltételek
2.1 Személyi feltételek meghatározása

A személyi feltételek és a hozzá kapcsolódó kötelező juttatások meghatározása a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó jogszabályi rendelkezései (1.sz. melléklet 15.§ (3), 16.§ (4),
39.§, 83.§) és a 118.§ (3)), valamint az intézménnyel óvodai és tanulói jogviszonyban álló, beíratott
gyermek és tanulói létszámnak megfelelően kialakított csoportok alapján került meghatározásra a
vezetői, a pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazotti létszám, az alapító okiratban
meghatározott alap-és kiegészítő tevékenységeket, valamint az órakeretet alapul véve.
A 2011/2012-es nevelési-oktatási év a 377/2011.(VI.30.), valamint a 461/2011.(VII.25.) Gye.Kt sz.
határozatával jóváhagyott és engedélyezett csoportlétszám, valamint a 2012.évi intézményi
költségvetésben meghatározott alkalmazotti létszámnak megfelelően, a 2012/2013-es nevelésioktatási év tervezetét az intézményi Munkaerő-gazdálkodási ütemterv tartalmazza.

2.2 Tárgyi feltételek meghatározása

Az intézmény működési feltételeként szolgáló ingatlanokat a fenntartó bocsátja rendelkezésre, a
feladatellátáshoz szükséges vagyontárgyak leltárban szerepelnek. A működtetéshez szükséges
dologi kiadások ennek megfelelően kerültek meghatározásra.
A nevelő-oktató munkához szükséges kötelező eszközök és felszerelések a 11/1994.(VI.8.) MKM
rendelet 7. számú mellékletében szereplő jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lettek
meghatározva. A 2008-2013-ig terjedő időszakban beszerzendő kötelező eszközök és felszerelések

jegyzékét az intézmény által az ellátott feladatoknak megfelelően összeállított Kötelező
eszközjegyzéke és beszerzési ütemterve tartalmazza.
A tárgyi feltételeket képező ingatlanok, ingóságok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítő eszközök és felszerelések működtetését, illetve beszerzését az éves költségvetési törvényben,
illetve a jóváhagyott intézményi költségvetésben szereplő normatív támogatás, valamint egyéb
pályázati források pénzeszközei biztosítják.

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői
3.1 Nevelés, oktatás

Az ellátott tevékenységek szakmai és mennyiségi jellemzői a következők:
- Óvodai nevelés
- iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés,
-

hátrányos

helyzetű

tanulók,

valamint

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermekek

integrált nevelése,
- különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd és értelmi fogyatékos gyermekek,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
valamint tartós és súlyos rendellenessége,
- autista,
- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése,
- Iskolai oktatás
- alapfokú oktatás 8 évfolyammal,
- felzárkóztató oktatás – fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása,
-

hátrányos

helyzetű

tanulók,

valamint

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermekek

integrált nevelése,
- különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd és értelmi fogyatékos gyermekek,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
valamint tartós és súlyos rendellenessége,
- autista,
- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése,
- hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven,
- általános iskolai napközis foglalkozás,
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása.

A következő táblázat szemlélteti az ellátott feladat mennyiségi jellemzőit:
Osztálylétsz.
Beíratott
Mutatók

figyelemb

gyermek/ta

e vehető

nuló

össz.létsz
ám

Létszám meghatározás

(fő)

585

Pedagógus létszám

686
53

Technikai dolgozók létszáma

23,25

1 fő pedagógusra jutó gyermek létszám

(fő)

11,04

12,94

1 fő techn.ra jutó gyermek létszám

(fő)

25,16

29,51

Egy dolgozóra jutó gyermek létszám

(fő)

7,67

9,00

Egy gyermekre eső önkormányzati támogatás

(Ft/fő/év)

170 940

145 773

Egy gyermekre eső működési kiadás

(Ft/fő/év)

375 010

319 797

Egy gyermekre eső szem.jell.jut.+munkaadói jár.

(Ft/fő/év)

320 622

273 417

Egy gyermekre eső dologi kiadás

(Ft/fő/év)

46 431

39 595

Egy gyermekre eső ellátottak pénzbeli juttatása

(Ft/fő/év)

6 051

5 160

Megjegyzés: Az osztálylétszámba figyelembe vehető létszám=beíratott tanuló + SNI +BTM

Az alapító okiratban felsorolt alaptevékenységeken túl, az intézmény tartalomfejlesztő gyakorlatokat is
bevezetve szakmai feladat-kiterjesztést végez a következőkkel:
- nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon,
- kompetencia alapú oktatás 1-8.évfolyamon,
- integrációs pedagógiai rendszer kiterjesztése óvodai feladat-ellátási helyen is,
- gyógytestnevelés keretében a könnyített testnevelés biztosítása,
- saját fejlesztésű programok alkalmazása,
- tehetséggondozó program működtetése óvodás korútól a 8. évfolyamig.
mindezek által az ellátandó tevékenységek keretében minőségi fejlesztéseket is eredményeznek ezek a
feladatellátások.
Az ellátott tevékenységek szakmai, minőségi, mennyiségi mutatóit javítják az Európai Uniós és a hazai
pályázati forrásokból elnyert széleskörű támogatások.

E tevékenységet ellátó létszám a következőképpen alakul a 2012. évben, melyet az intézmény
engedélyezett álláshelyként kíván meghatározni:
Munkakör

Év elején Év végén
Megjegyzés

(fő)

-2 fő csoportszám csökkenés és - 1 fő
délutáni csoportösszevonás miatt.
Ténylegesen 1 fő kerül leépítésre,

Óvodapedagógus

8

5

mert 1fő határozott idejű
szerződéssel rendelkezik, 1 fő a
nyugdíjazás miatt felszabaduló
tanár helyére kerülne.
2 db üres álláshely év végén,
nyugdíjazás miatt felszabaduló
álláshely nem kerül feltöltésre,

Pedagógus

45

44

továbbá 1 kismama helyettesítése
óraadóval történik, 1 fő
pedagógus létszám leépítése. A
fentiekre tekintettel a tényleges
létszám 42 fő lesz.

Összesen

53

49

3.2 Nevelő és oktató munkát segítő feladatok

A nevelési-oktatási feladatokat közvetlenül segítő tevékenységeket az intézmény keretében biztosított
étkeztetést szolgáló Tálalókonyha, az önálló gazdálkodást biztosító gazdasági iroda működtetése, az
óvodai nevelést segítő dajkák, valamint az ingatlanok karbantartását, fűtését, és tisztántartását ellátó
személyzet adja.
E tevékenységet ellátó létszám alakulása az év folyamán a következő:
Munkakör

Év elején Év végén
Megjegyzés

(fő)
1 db üres álláshely év végén,

Karbantartó

3

3

nyugdíjazás miatt felszabaduló
álláshely nem kerül feltöltésre.
2 álláshely óraszámának csökkentése

Takarító

6,5

5,75

(1fő esetén -4 óra, 1 fő esetén 2óra)

Tálalókonyhai kisegítő

3

2,75

Óvoda-iskola titkár

1

1

Pedagógiai asszisztens

2

1

Gazdasági dolgozó

3

3

Rendszergazda

1

1

2 óra elvétele óraszám csökkentéssel

1 fő határozott idejű szerződésének
lejárta, üres álláshely

-1 fő csoportszám csökkenés és -1 fő
a délutáni összevonás miatt. 1 fő

Dajka

3,75

1,75

takarító munkakörbe kerülne
áthelyezve a nyugdíjazás miatt
felszabaduló álláshelyre.

Összesen

23,25

19,25

A nevelési-oktatási feladatokat közvetlenül segítő tevékenységek minőségét az éves költségvetés
felhasználása, saját rezsis általuk elvégzett minimális felújítások, a különféle vizsgálatok
eredményeiről beszámoló jegyzőkönyvekben foglaltak egyértelműen alátámasztják.

4. Megvalósítási terv

Az intézmény közfeladatellátás előfeltételeinek – szakmai, személyi, tárgyi, pénzügyi – biztosítása az 1.
és 2. pontokban feltüntetett jogszabályok, valamint az ezeknek megfelelően elkészített intézményi
szabályzatok alapján történik a mindenkori szakmai, bérpolitikai, költségvetési, finanszírozási
rendelkezések betartása mellett.
A szakmai megvalósítás folyamata –az intézmény működtetésének valamennyi részterületére
kiterjedően– belső szabályzatban rögzített és annak megfelelően történik.
A részletes folyamatleírásokat az SZMSZ, annak 1. és 2. számú melléklete, valamint az IMIP és 1.
számú melléklete tartalmazza.

5. Az önkormányzati kiegészítő támogatás csökkentése érdekében meghozott intézkedések

Az intézményi költségvetés évek óta a legszükségesebb kiadásait fedezte tartalék nélkül. Köszönhetően
az átgondolt, racionális gazdálkodásnak, az intézmény nagy nehézségek árán, de ki tudott jönni az
adott évi költségvetésből az egyes kiadások elhalasztásával.
Tekintettel arra, hogy a kiadások nem szűkíthetőek a végtelenségig, az intézmény a bevételi forrásait
igyekezett bővíteni, a bérleti díjak növelésével, valamint a nemzetiségi nyelvoktatás bevezetésével.
Továbbá igyekszik az intézmény a pályázati lehetőségeket is felkutatni a forrásbővítés érdekében.
Sajnálatos módon egyéb bevételi jogcímmel nem rendelkezik intézményünk, így a kiadási oldal további
csökkentése lenne szükséges az önkormányzati kiegészítés elvárt szintjének elérése érdekében. Az
évek folyamán olyan intézkedésekre került sor, amelyek a hatékony gazdálkodást szolgálták, mint pl.
a Jókai úti épületegység teljes kiürítése, a számítástechnika tanterem megszüntetése, a
szükségtantermek oktatásba történő újbóli bevonása … stb.
A következő táblázat szemlélteti a költségvetésbe beépített további lehetséges önkormányzati kiegészítés
mértékét csökkentő intézkedéseket kockázataikkal (zárójelben szerepel az önkormányzati
kiegészítésre gyakorolt hatás):
Sorsz.

Megnevezés
A nyári szünet ideje alatt (2 hó) a kötelező pótlékok elvonása (22fő

1.

osztályfőnöki, 9 fő munkaközösség vezetői, 2 fő DÖK, 1 fő gyógyped)
(-511 048Ft)

Kockázat

A szünet ideje alatt a munkavégzés
gördülékenységének romlása.

Az óvodai létszámleépítés kiváltása a december hónapban kiderült
2.

nyugdíjazás miatti munkakörök áthelyezésének lehetőségével szept. 1
napjával (takarító helyére a dajka, a tanár helyére az óvodapedagógus)

A munkavállaló nem fogadja el a
felajánlott munkakört.

(-1 522 949 Ft)
A betegszabadság, táppénz miatti bérkiesés várható összege, hiszen a
szükséges bér 100%-a kerül tervezésre, azonban egy munkavállaló
3.

betegsége miatt 60, ill. 70%-os bért kaphat egy rövid időre a jogszabály
miatt. Az év folyamán fellépő betegségek eredményezhetnek

Teljes bértömeg fedezete nem biztosított,
kockázata csekély mértékű.

csökkenést. (-262 890 Ft)
A cserék csupán egy ideig és bizonyos
esetben fenntarthatóak, továbbá
A tervezett 15 ó/hét túlóra 10 ó/hétre való csökkentése. A minimális túlóra
4.

szükségletet tovább próbálná az intézmény csökkenteni, főként baráti
cserével, pedagógiai asszisztens bevonásával. (- 453 161 Ft)

romlik az oktatás színvonala, a szülői
elégedetlenség nő és fenn áll a
veszélye akár a kiíratásnak is.
Pedagógiai asszisztens tanórai
foglalkozás megtartása céljából nem
foglalkoztatható.
Az épületek állaga erősen kifogásolható,
balesetveszélyes, s így az
önkormányzati vagyon értéke is
tovább romlik. Tisztázandó, hogy az
épületekben rejlő veszélyek kit

5.

Karbantartási kiadások ismételt kivétele a költségvetésből. ( -793 750 Ft)

terhelnek. Pl. a főépület homlokzata
omlik. A racionalizálás érdekében a
Jókai út bezárásával, a Fő úti
szükségtantermekbe helyeztük el a
tanulókat; ezek folyamatos
karbantartás nélkül nem
fenntarthatóak.

6.

7.

A Jókai úti épületegység visszaadása a fenntartónak. (-459 778Ft)

A egyes nyomtatók, fénymásolók használaton kívül helyezésével
nyomtatópatron takarítható meg. (- 258 000Ft)

Az épület további kihasználatlansága
miatt romlik az állaga.
Nyomtatási, sokszorosítási szokások
átalakíthatósága.
Az intézmény online felületen követi

8.

A Magyar Közlöny és Oktatási Közlöny visszamondása. (-200 000 Ft)

nyomon a jogszabályok változását,
azonban nem garantált az ingyenes
hozzáférés, illetve az internet ellátás.

A Munka Törvénykönyve és a Kockázatelemzés alapján meghatározott
9.

kötelező munkaruha juttatás rendszerének belső átszervezése, úgy hogy A piac felderítése folyamatban van, s
nem garantált az olcsóbb ár.

az intézmény szerzi be a szükséges munkaruhát és nem keretösszeget
állapít meg. (-210 000 Ft)
A szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás kivezetése, a

10.

Az alapítvány nem tudja biztosítani a
felmerült összes kiadást. Az iskola

versenyre való eljutást a Gyermekekért Alapítvány finanszírozná teljes

hírneve csorbulhat a versenyeztetés

mértékben (-80 000 Ft).

hiányában.
Nem várt kiadás fedezete nem

11.

A szemétszállítás kiadásának 2011. évi szintre hozása. (-190 500 Ft)

biztosított. Pl. falevél díj ellenében
történő elszállítása.

A SNI gyerekek kötelező ellátásának része a szomatopedagógiai, TSMT
12.

A kiírás szigorodhat és az intézmény
nem tudja a szükséges forrást lehívni.

fejlesztés, melyet jelenleg külső vállalkozó végez. A kiadás

Nem lesz biztosított a fedezet az

finanszírozását a 2012. évi BTM-es pályázatból kívánja fedezni. (-

alapító okiratban meghatározott

589 500 Ft)

kötelező feladat ellátásához.
Nő a kockázata annak, hogy a várható
intézményi átszervezéseknél

13.

helytelenül jár el az

Jogi tanácsadás visszamondása. (-457 200 Ft)

intézményvezetés, tekintettel a
folyamatos jogszabályi környezet
változására.

14.

Infláció és az áfa hatásának kivétele. (-817 000 Ft)

15.

Reprezentáció részleges kivétele. (- 150 000 Ft)

Intézményi rendezvények színvonalának
romlása.
Az ellátandó feladatok minősége romlik,

Nyugdíjazás előtt álló karbantartó álláshelye betöltetlen marad, az óvodai
16.

karbantartó kerül áthelyezésre, mert az óvodában ellátandó feladata
munkaidejének a 40%-a lesz. (-685 800 Ft)

továbbá betegség, illetve szélsőséges
időjárás esetén a feladat ellátás nem
biztosított a 4 leromlott állagú
épületnél. A Közmunka programban
való részvétel nem biztosított.
A felzárkóztató, tehetséggondozó,

17.

Nyugdíjazás előtt álló tanító álláshelye betöltetlen marad, így a tanórán
kívüli foglalkozások száma tovább csökken. (-1 056 386 Ft)

nyelvvizsgára felkészítő órák száma
csökken, csoportokat vonunk össze,
így az oktatás hatékonysága
jelentősen csökken.
A gyermeklétszám meghaladja az

18.

Délutáni óvodai csoportok összevonása következtében 1 fő

engedélyezett csoportlétszámokat.

óvodapedagógus és 1 fő dajka leépítése. (-1 181 238 Ft)

Gondozási feladatok ellátása sérül
(ágyazás, öltöztetés, uzsonnáztatás).

19.

Pedagógus létszám változás miatti minőségi kereset kiegészítés
korrekciója.( -106 860 Ft)

Betegség esetén a takarítási feladatok

20.

4 óra takarítói álláshely megszüntetése. (-472 440 Ft)

ellátása sérül. A helyettesítés nem
megoldható.

21.

2 óra takarítói álláshely megszüntetése. (-236 220 Ft)

Az előzővel megegyező.

22.

2 óra konyhai állás álláshely megszüntetése (-274 320 Ft)

Az előzővel megegyező.

23.

Gyermeknap után járó pótszabadság miatti helyettesítés kivétele a tanórán
kívüli foglalkozások számának csökkenésével. (-380 726 Ft)

A 17. ponttal megegyező.
A minimális anyagi motivációt is

24.

Fűtési általány megvonása a karbantartóktól. (-160 020 Ft)

megvonjuk a hétvégi fűtési rendszer
átnézéséhez.

25.

Pedagógiai asszisztens álláshely megszüntetése 1 fő. ( -1 082 040 Ft)

A csoportbontásnál a felügyelet
megszűnése szinte megoldhatatlan.
A közoktatási törvény előírásai szerint

26.

1 szakmai helyettes megbízásának visszavonása - vezetői pótlék
(-279 400 Ft)

400 gyermek után 2 szakmai
intézményvezető-helyettes lenne
indokolt.

27.

Megüresedő pedagógus álláshelye óraadóval történő feltöltése.
(-506 376 Ft)

Nem talál az intézmény adott szakos
pedagógust.
Növekszik az intézményben a
tanulócsoportok száma, a rossz

28.

1 pedagógus álláshely megszüntetése (-885 800 Ft)

szakos ellátottság miatt növekedhet a
túlórák száma, a kisgyermekek
számára szükséges állandóság nem
biztosított.

A fenti intézkedések főelőirányzatokra gyakorolt hatása a költségvetési koncepcióban részletesen
bemutatásra került.

6. Kockázatelemzés

A hatályos költségvetési törvény, valamint a fenntartó iránymutatásai alapján összeállított és
mellékszámításokkal alátámasztott éves intézményi költségvetésben szereplő forrás alapján szervezett
intézményműködtetés az alábbi kockázati elemeket hordozza magában az előző pontban
részletezetteken felül:
- bérjellegű kiadásokban eszközölt csökkentés következtében:
-

a nagyobb időtartamú távolmaradások nem szakszerű helyettesítése a tanulók körében az
ismeretelsajátítás terén elmaradást eredményezhet,

-

tömeges lebetegedés esetén a helyettesítés és a túlóra az előirányzat túllépését
eredményezheti, melyre forrás nem biztosított,
- a helyettesítés mértéke túllépheti a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
vonatkozó pontjában meghatározott mértékét,
- dologi kiadásokban eszközölt csökkentés következtében:
-

a napi nevelő-oktató munkát segítő és azt kiteljesítő szolgáltatások (fénymásolás,telefon,
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése) csökkentése, illetve megvonása nehezíti a napi
feladatszervezést, ronthatja a minőségi színvonalat,
- a dologi kiadások tervezete nem számol karbantartási munkálatok elvégeztetésével,
ezáltal az intézmény a vállalkozói részvételt kiküszöböli a technikai dolgozók által is
elvégezhető feladatok kijelölésével; ugyanakkor a nem célépületnek épített épületek egyre
több felújítási munkát igényelnének jelentős költségtöbbletet okozva a fokozódó, azonnali
beavatkozást igénylő állagromlás miatt, továbbá a technikai személyzet létszámának
csökkentése következtében kevesebb karbantartási feladatot végezhet el,
- az inflációs hatás évek óta nem kerülhetett beépítésre a költségvetésbe, ráadásul most az
áfa növekmény figyelmen kívül hagyása a dologi kiadások további csökkenését okozza a
halmozódás következtében,
- az energia költségek alakulása nem csak az intézmény gazdálkodásától függ, hanem az
időjárástól is, továbbá az előző évben tervezett tálalókonyhai költségek nem várt
kockázatot hordoztak, melyek jelentősen befolyásolják az idei év energiaszükségletét is,
hiszen a főzőüstök üzemelésének hiányában a konvektorok nagyobb hőfokon üzemelnek
a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében,
- a nem várt, előre nem tervezhető kiadásokra semmilyen tartalék nem biztosított még a
kiadások elhalasztásával, átcsoportosításával sem,
- a Hősök úti épületegység egyre több hibájával szembesül az intézmény, s azok
orvoslására nincs fedezet pl.. az aula padlózatának púposodása, a fűtési rendszer vizének
szűrőberendezés hiánya miatti szennyeződése a radiátorok elzáródását okozza, lábazati
vakolat omlása …stb.
- saját bevételekben rejlő kockázat:
-

a várt bevételek esetleges nem teljesülése esetén a kiadásokat nem tudja csökkenteni az
intézmény,
a bérbeadás feltételeinek teljesítése pl. tornaterem kiadás előtti feltakarítása
bérlési szándék változatlansága,
létszámleépítés költségei támogató pályázat feltételei az előző évhez viszonyítva
változhat, még nincs meg a hatályos kiírás.

Az intézményvezetés igyekezett felelősségteljes költségvetést készíteni erre a 2012. évre is, azonban
jelentős veszélyeket hordoz magában egy-egy váratlan előre nem létható kiadás.
Továbbá valamennyi intézkedés racionális és átgondolt megszorításokat tartalmaz a likviditási gondok
elkerülése érdekében.

Gyomaendrőd, 2012. február 2.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-helyettes

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS
DIÁKOTTHON
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Tel.: 66-386 596

E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu

2012. évi költségvetés szöveges elemzése
1. Pénzügyi – költségvetési feltételek
Az intézmény 2012 évre vonatkozó költségvetési tervezete a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján készült. Részletesen tartalmazza a
feladat ellátáshoz szükséges valamennyi kiemelt előirányzatot.
2. Személyi és tárgyi feltételek
2.1. Személyi feltételek
Intézményünk személyi feltételei és a hozzá kapcsolódó rendszeres, illetve nem rendszeres juttatások a
törvényi előírásoknak megfelelően kerültek megtervezésre.
Az intézmény 69 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezik, megoszlása:
• 46 fő pedagógus-,
• 4 fő oktatást segítő-,
• 18 fő technikai álláshely.
A nevelő testületre nem jellemző a fluktuáció, ugyanakkor kevés a fiatal, többek között ez is
befolyásolja a személyi juttatások alakulását.
A 2011/2012. nevelési – oktatási évben intézményünk 38 fő óvodás, 412 fő nappali rendszerű,
valamint 27 fő kollégiumban elhelyezett tanuló oktatását, nevelését kell, hogy biztosítsa 46 fő
pedagógussal.
A közoktatási törvény által biztosított kiadható órák száma 1 074 óra, a ténylegesen kiadott órák
száma 960 óra.
A technikai dolgozók létszáma alapszinten biztosította az ellátandó feladatokhoz.
2.2. Tárgyi feltételek
Intézményünk az idei évben négy gyomaendrődi-, és kettő csárdaszállási telephelyen működik.
Az épületek infrastruktúrája megfelelő.
A fenntartó több éves ütemezésben biztosította a nyílászárók cseréjét, valamint az alsó tagozatos
épület külső szigetelésére is sor került. Ezeknek köszönhetően összességében a gázenergia
tekintetében megtakarítás várható, viszont problémás-, illetve gazdaságtalan az ebédlő és hozzá
kapcsolódó kisebb helyiségek fűtése. Maximális kapacitással is csak legfeljebb 17 °C –ra tudjuk
felfűteni, mivel ezen a részlegen a konyha által termelt hővel együtt volt megfelelő a hőmérséklet.

Minden egységben biztosított a nevelő-oktató munkához szükséges 11/1994. MKM rendelet által
előírt kötelező eszköz-, és felszerelés.
Az oktatás tárgyi feltételeit igyekszik az intézmény folyamatosan, évről-évre különböző pályázati
források pénzeszközeiből biztosítani, fejleszteni.
3. Az ellátandó tevékenységek szakmai-, minőségi-, és mennyiségi jellemzői
Ellátandó feladataink az intézmény alapító okirata szerint:
 Óvodai nevelés:
- iskolás kor előtti oktatás, óvodai nevelés és iskolai-előkészítés
- hátrányos helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelése
- beillesztési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása/ különleges gondozás keretében
gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált elltása; enyhe fokú testi-,
érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók; a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenessége; autista gyermekek különleges gondozása/
- nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 Általános iskolai oktatás:
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyam
- sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8.
évfolyam /különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás – sajátos nevelési igényű
tanulók nevelése, oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban, vagy integráltan; enyhe
fokú testi-, érzékszervi-, beszéd-, és értelmi fogyatékos tanulók; a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenessége; középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása/
- beillesztési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése – oktatása
- hátrányos helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség –
kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása
- gyógytestnevelés
- iskolaotthonos oktatás
- általános iskolában bejáró gyermekek, tanulók ellátása
- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon
- általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai nevelés
- sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni, tanulószobai nevelése;
- nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók-, sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi,externátusi nevelése

Minőségi jellemzők:
Az intézmény minőségirányítási programot működtet, ami összhangban van az önkormányzati
minőségirányítási programmal.
A minőségirányítási csoport éves munkaterv alapján működik, tanévenként készít beszámolót a
munkájáról. A szolgáltatás színvonala kiemelten fontos az intézmény jövője szempontjából tekintettel
az oktatási intézmények között lévő versenyhelyzetre.
Mennyiségi jellemzők:
Intézményünk tanulóinak összlétszáma:
- óvodai feladatellátás: 38 fő
- általános iskolai feladatellátás: 412 fő
Gyomaendrőd:
Székhely:

18 délelőtti tanulócsoport
13 napközis csoport

Speciális tagozat:

2 összevont tanulócsoport
1 napközis csoport

Kollégium:

1 diákotthoni csoport

Csárdaszállás:
Óvoda

1 csoport

Iskola

1 összevont 1-4. osztályos tanulócsoport
1 napközis csoport
4. Megvalósítási terv

A jogszabályi előírások értelmében az intézmény költségvetésében a gazdaságossági-, hatékonysági-,
és eredményességi követelményeknek kell teljesülnie.
A költségvetés működési kiadása összességében a jogszabályban előírt feladatok alapszinten való
teljesítését teszik lehetővé. A szakmai megvalósítás folyamata belső szabályozásban rögzített, és a
szabályoknak megfelelően történik.
A korábban leadott költségvetési tervezet óta módosult a Költségvetési Törvény (minimálbér-, illetve
garantált bérminimum stb.), az alábbi táblázat a gyomaendrődi iskolát érintő változásoknak
megfelelően kidolgozott keretszámokat mutatja.
A kiemelt előirányzatok tételes számításokkal vannak alátámasztva.
A megtervezett személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, a soros lépések biztosítva
vannak, a jogszabály által előírt pótlékváltozások a minimális mértékben kerültek beépítésre.
A szakmai megvalósítás folyamata belső szabályozásban rögzített, és a szabályoknak megfelelően
történik.

Ebben a tervezetünkben 2 847 e Ft-tal kevesebb önkormányzati kiegészítés szerepel a 2011. évi
bázishoz képest.

Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak juttatása
∑ Működési kiadás
Működési bevételek
Kistérségi normatíva
Normatív állami támogatás
Önkormányzati kiegészítés
∑ Működési bevétel
Felhalmozási kiadás támogatása

2011. évi
bázis
131 259
35 685
35 455
3 108
205 507
3 969
989
102 414
98 135
205 507
0

2012.
terv
129 159
35 068
26 825
3 480
194 532
100
491
98 653
95 288
194 532
6 825

Változás
%
98,4
98,3
75,7
112,0
94,7
2,5
49,6
96,3
97,1
94,7
-

összeg
-2 100
-617
-8 630
372
-10 975
-3 869
-498
-3 761
-2 847
-10 975
6 825

2012. január 23-án intézményünk vezetése munkáltatói utasítást kapott arra, hogy a 2011. évi eredeti
előirányzatban szereplő önkormányzati támogatás 10%-ával kevesebb összeggel tervezze meg a
költségvetését. Ez az összeg esetünkben 9 814 e Ft. Ha ebből az összegből kivonjuk a már meglévő
csökkenést (2 847 e Ft), akkor további 6 967 e Ft megtakarítást kell végrehajtanunk.
Az alábbiakban a lehetséges intézkedéseket, azoknak a költségvetési és egyéb kihatásait mutatjuk be,
amelyeknek ismeretében a Képviselő-testület megalapozott, körültekintő döntést tud hozni.
Megnevezés
2012. évi induló főszámok:
Intézkedések:
1 fő ped. helyett óraadó
-1 fő óraadó 07.01-től (-5 hó)
-1 fő tov. jv. 07.01-től (-5 hó)
betegszabadság
védőszemüveg
Speciális tagozat áthelyezése
Összes intézkedés:
∑ intézkedést követően a főszámok:

SZEMÉLYI
KIADÁSOK

JÁRULÉKOK

129 159

35 068

-1 242
-381
-305
-366
-180
-930
-3 404
125 755

-335
-103
-82
-99
-251
-870
34 198

DOLOGI
KIADÁSOK

∑

26 825

191 052

-722
-722
26 103

-1 577
-484
-387
-465
-180
-1 903
-4 996
186 056

-

Az év elején megüresedett angol szakos álláshelyet óraadóval, valamint az angol szakos pedagógusok
többlet óráival látjuk el. Így összességében csak a legszükségesebb órákat tudjuk biztosítani,
mindhárman túlterheltek, ha valaki kiesik, nem tudjuk megoldani a szakos helyettesítést.
Szeptembertől egyrészről a testnevelés tanítására nem alkalmazunk óraadót, és megszüntetjük a
túlórában ellátott atlétikai foglalkozásokat /heti 10 helyett 5 órát biztosítunk atlétikaedzésre/,
másrészről a néptánc oktatását megszüntetjük. Az atlétika foglalkozások csökkentésével a kiemelkedő

verseny eredmények száma is csökkenni fog, a néptánc a helyi tanterv része, és megszüntetésével
módosítani kell a pedagógiai programot, és be kell építeni más, hasonló tematikájú órákat.
Az intézmény működésének hosszú távú racionalizálása tekintetében ismét kérdésessé vált a
diákotthon és a speciális tagozat működtetése.
Az intézményi működés költséghatékonyságát jelentősen befolyásolja a speciális tagozat önálló
épületben való működtetése. Az épület működési engedélye 60 főre szól, jelenleg 25 fő tanuló oktatása
folyik 2 tanuló csoportban. Az utóbbi évek oktatáspolitikájának következtében a speciális tagozatos
tanulók száma folyamatosan csökkent, hosszú távon körülbelül 25 fővel lehetett számolni. Az új
köznevelési törvény koncepciója az eddigiektől eltérő, de jelenleg még nem tudjuk hosszútávon
tervezni a speciális tagozatos tanulók számát.
Ezen a tagozaton olyan tanulók nevelése-oktatása folyik, akiknek a szakértői bizottság eltérő tantervet
és külön csoportot javasolt, nem integrálhatóak, és továbbra is speciális oktatásra lesz szükségük.
Elképzelésünk szerint a szeptembertől a központi épületben lévő tantermekben tudjuk elhelyezni
ezeket a gyerekeket.
A Speciális tagozat szeptembertől történő áthelyezése egy fő karbantartó, és egy fő takarító
elbocsájtásával jár, így 2 fő technikai álláshely csökken. A létszámcsökkentés nem jár magas összegű
végkielégítéssel, illetve hosszú idejű felmentési idővel. A tanulóknak 2 tantermet + 1 fejlesztő szobát
kell biztosítani a ligeti épületben. A gyógypedagógusokra a továbbiakban is szükség lesz.
Megjegyzés:
-

a telephely változtatás átszervezésnek minősül, ezért fenntartói határozat szükséges hozzá

-

a létszámcsökkentés fenntartói döntés alapján történik

Az intézkedések eredményeként az önkormányzati kiegészítő támogatás 7 843 e Ft-tal lesz kevesebb a
2011. évi bázishoz képest:

Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak juttatása
∑ Működési kiadás
Működési bevételek
Kistérségi normatíva
Normatív állami támogatás
Önkormányzati kiegészítés
∑ Működési bevétel
Felhalmozási kiadás támogatása

2011. évi
bázis
131 259
35 685
35 455
3 108
205 507
3 969
989
102 414
98 135
205 507
0

2012.
terv
125 755
34 198
26 103
3 480
189 536
100
491
98 653
90 292
189 536
6 825

Változás
%
95,8
95,8
73,6
112,0
92,2
2,5
49,6
96,3
92,0
92,2
-

összeg
-5 504
-1 487
-9 352
372
-15 971
-3 869
-498
-3 761
-7 843
-15 971
6 825

5. Kockázat értékelés
Külső kockázati tényezők:
1.

Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon nagy kockázatot jelent az intézmény működését
szabályozó jogszabályok folyamatos változása.

2.

Az állami normatíva, valamint a saját működési bevételeink teljesülését befolyásolja az
intézmény tanulóinak esetleges létszám csökkenése.

3.

A kiadások tekintetében a dologi kiadások jelentenek nagy kockázatot az intézmény számára,
mivel csupán a napi működéshez elengedhetetlenül fontos kiadások kerültek megtervezésre.
Folyamatosan gondot jelent számunkra az energia szolgáltatások tervezett előirányzatainak
túllépés nélküli teljesítése.

4.

Külső kockázati tényezőként számolni kell az esetleges elemi csapásokkal, valamint a műszaki
berendezések, felszerelések meghibásodásával.

Pénzügyi kockázati tényezők:
-

A kívánt tevékenység végrehajtására nem lesz elegendő a pénzügyi forrás.

Személyi kockázati tényezők:
‐

Az intézmény dogozóinak nem tervezett kiesése (betegség stb), a helyettesítések pénzügyi és
szakmai kockázatai.

Az eredményességet és hatékonyságot hátrányosan befolyásolja a közoktatás, ezen belül is a
pedagógusok társadalmi elismertségének folyamatos zuhanása.
Gyomaendrőd, 2012.01.31.
Farkas Zoltánné
intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrőd
Szöveges elemzés a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz:
1- Pénzügyi költségvetési feltételek:
A 2012. évi költségvetési koncepció alapját a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011 évi
CLXXXVIII tv. határozza meg. A költségvetési törvény mellékletében meghatározott normatíva
és megyei átengedett normatív támogatás számítási alapja a 2011 évi oktatási statisztikai létszám,
valamint a 2012 szeptemberére tervezett létszámadat.
e/Ft
Megnevezés
2011 év eredeti
2012 év koncepció
2012 év elvonás
előirányzat
utáni tervezet
87.545
79.232
79.232
Normatíva
Megyei átengedett
normatíva
Önkormányzati
kiegészítő támogatás
Bevétel

18.400

16.920

16.920

34.649

38.588

32.343

11.137

5.577

5.827

2011 novemberben elkészített 2012 évi koncepció tartalmazta a jogszabályi előírások szerinti
bérnövekményt, infláció követést, valamint a működés közben felmerült bér és dologi kiadás
csökkenést és növekedést. 2012 január 23-án megtartott költségvetési tájékoztató után a 2011
évi kiegészítő önkormányzati támogatás eredeti előirányzatának 10 %-kal csökkentett mértékének
figyelembe vételével kellett a 2012 év működtetését átgondolni, és az éves költségvetési tervezetet
elkészíteni.
2- Személyi és tárgyi feltételek maghatározása:
Önállóan működő és gazdálkodó intézményünk személyi és tárgyi feltételeit jogszabályok határozzák
meg. A foglalkoztatás szabályait az 1992 évi XXXIII tv A közalkalmazottak jogállásáról, a
működtetést pedig a 11/1994 MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről , és
az 1993 évi LXXIX tv a Közoktatásról szóló jogszabályok határozzák meg.
Intézményünk működése során ezen jogszabályok előírásait kell, hogy betartsa.
e/Ft
Megnevezés
2011 év eredeti
2012 év koncepció
2012 év elvonás
előirányzat
utáni tervezet
99.040
90.085
85.676
Személyi juttatás
Járulék

26.650

24.323

23.133

Dologi kiadás

26.041

25.830

25.513

Összesen:

151.731

140.238

134.322

Személyi juttatások alakulása:
A személyi juttatások költségvetés tervezésekor a költségvetési törvény mellékletében meghatározott
bértábla az irányadó, a besorolások helyességét már több alkalommal is vizsgálta a belső ellenőr,
és eltérést nem állapított meg. Tehát elmondható, hogy minden dolgozó a jogszabályoknak
megfelelő kategóriához rendelt garantált illetményt és pótlékot kapja. A tervezési koncepcióban

figyelembe vettük a jogszabály szerinti előző évi soros előlépés szintrehozását, valamint a
következő évi soros előlépés nagyságát, mely törvény szerint jár a dolgozónak. A bérminimum
jogszabályi előírás,
a tantárgyfelosztásból megállapítható, hogy dolgozóink órabeosztása azt a gazdálkodási elvet követi,
hogy minden dolgozónak lehetőség szerint a kötelezőnél több órát biztosítsunk, így optimális
lesz a bérgazdálkodás, mert a többletfeladat túlórában kerül kifizetésre( mely a jogszabályok
szerint a kötelező óra felett teljesített tanítás díja, de a szünetekben nem merül fel a kifizetés,
ellenben ha a többletfeladat óráira főállású pedagógust vennénk fel, a bér egész évben kötelező.
A konyha összevonása-átalakítása a 6 fő konyhai személyzetből 4 főt érintett, a dolgozók
bértömegével csökkentve lett a megállapított személyi juttatás .
A Sportcsarnok személyi állományában a közcélú foglalkoztatás megváltoztatott szabályai jelentős
változást eredményeztek. 2 főállású gondnok mellett 1 fő félállású takarítónő valamint 1 fő
félállású sportszervező volt alkalmazva, de ez utóbbitól 2011. 01.01-től meg kellett válni, mert a
bevétel nem tette lehetővé a további foglalkoztatást.
Dologi kiadások:
A megszorítás következtében a dologi kiadást kellett még jobban szűkíteni, ami már egyébként is
csak alapszintű kiadásra korlátozódott. A fűtést jobban már csökkenteni nem lehet, mert így is
fáznak a diákok. Minden felújítási, karbantartási, festési feladatot a 2 fő karbantartó végez el
mind az iskolában, mind a csarnokban, csak az anyagdíjat kell megfizetni.

3- Ellátandó tevékenység szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői:
A jogszabályi kereteket figyelembe véve feladatunk a diákok oktatása- nevelése, az érettségire és a
majdani továbbtanulásra való felkészítés, a szakmai munka kifogástalan ellátása, a technikai
feltételek biztosítása.
Feladatellátás általános értékelése:
Statisztikai adatok ( 10.01 )
Megnevezés/év

Gimnázium

Szakközépiskola

kollégium

2007

243

103

51

2008

280

79

40

2009

292

58

37

2010

294

26

39

2011

293

0

29

300
250
2007

200

2008
150

2009

100

2010

50

2011

0
Gimnázium

Szakközépiskola

kollégium

A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves
átlagállománya a 2011/2012 tanévben a statisztikai létszám szerint: gimnáziumi oktatásban részt

vevő tanuló 293 fő, szakközépiskolai oktatásban részt vevő 0 fő, és 11 csoportban tanulnak a
tanulók. A jövőben általános tantervű gimnáziumi képzés keretei között gazdasági ismeretek
képzést nyújtunk a jelentkezőknek, az eddigi megszokott nyelvi előkésztő, emelt szintű és
általános gimnáziumi képzés, a belügyi-rendészeti pályára előkészítő rendvédelmi képzés, és az
emelt óraszámú utazás-turizmus képzés mellett.
A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók , a Nagykollégium épületét átalakítottuk úgy, hogy
a fiúk elhelyezése is biztosítható legyen, így a „Pintér”épületet le lehetett zárni. A
Nagykollégiumban elhelyezhető tanulók száma: 44 fő, ebben a tanévben 29 fő lakik ott.
40 fő engedélyezett létszámmal tervezzük a feladatellátást, 26 fő pedagógus, (23 fő főállású és 5 fő
részmunkaidős) és 14 fő pénzügyi-technikai dolgozó :
(1 fő gazdasági-igazgatóhelyettes
1 fő iskolatitkár
1 fő gazdasági ügyintéző
2 fő karbantartó
3,5 fő takarító ( 2 fő iskola épület, 1 fő kollégium, 0,5 fő Sportcsarnok)
2,5 fő konyhai személyzet
2 fő sportcsarnok gondnok
1 fő rendszergazda)
Ellátotti létszám alakulás:
Megnevezés

Létszám / fő

2010 évi statisztika alapján : iskolai oktatás 9-10 évf
iskolai oktatás 11. évf
iskolai oktatás 12-13évf
kollégiumi ellátás gimn.
SNI magántanuló betegség miatt
nyelvi felkészítő képzés
bejáró tanuló gimn.
bejáró tanuló szakk.
koll. lakhatás feltételei gimn.
koll. lakhatás feltételei szakk.
2011 évi statisztika alapján : iskolai oktatás 9-10 évf
iskolai oktatás 11-12 évf
iskolai oktatás 13 évf
kollégiumi ellátás
nyelvi felkészítő képzés
bejáró tanuló gimn.
2012 évi tervezett
: iskolai oktatás 9-10 évf
iskolai oktatás 11-13 évf
kollégiumi ellátás
nyelvi felkészítő képzés
bejáró tanuló gimn.

149
59
112
39
1
36
39
3
28
11
139
127
27
29
23
35
164
170
30
30
35

4- Megvalósítási terv
Kiadás összesítő: ( FT)

Szakfeladat

szem.jutt

járulékok

személyi juttatás
összesen

dologi kiadás

szakfeladat
összesen

562913
562914
552001
559011
855921
853111
931121

1674000
1125756

451980
303954,12

9118560
70890998
2866800

Összesen:

85676114

2125980
1429710,12

558800
101600
562559,2
2946400

2462011,2 11580571,2
19140569,46 90031567,46
774036
3640836

15388628
5955157

2684780
1531310,12
562559,2
2946400
11580571,2
105420195,5
9595993

23132550,78 108808664,8

25513144

134321809

Bevétel összesítő (Ft)

szakfeladat

bevét
el

552001 1525000
93110210 3890400

Áfa

Összesen

411750
0

Összesen:

Irányító szervtől kapott támogatás:

1936750
3890400
5827150

128.495. e / Ft

5- Megtett intézkedés és kockázatelmzés
Megtett intézkedés
- 2011 évhez képest a 2012 évi koncepció
tartalmazta az infláció követést a dologi
kiadásoknál, amit a végső tervezet már
nem tartalmaz
-

-

-

-

a személyi juttatásoknál a konyha
átszervezése miatt 3 fő munkaviszonya
intézményünknél megszűnt, így
tartalmazta a bércsökkenést
Nyugdíjazás miatt 5 fő dolgozónk
munkaviszonya szűnt meg 2011 évben,
helyükre fiatalabb kollégák kerültek, a
bérmegtakarítás csökkenésként
jelentkezik,
Kollégiumi csoportcsökkenés miatt
felszabadult pedagógus felhasználható
órája beépült a gimnáziumi óratervbe,
ezért kevesebb óraszámban kellett a
nyugdíjasok helyett új dolgozót felvenni.
Szeptembertől csoportnövekedéssel
kellene számolni, mivel csak 2 osztály
megy ki, és 3 bejövővel számolunk,

Kockázat:
- az árváltozás hatását nem lehet a fogyasztás
csökkentésével teljes egészében kompenzálni

- nincs

- nincs

- nincs

-

-

ennek óratervi igénye min: 42 óra/hét,
azaz 2 fő , a végső koncepció azonban
ezt a növekedést nem tartalmazza.
1 fő létszámleépítés a takarító
személyzetből ( szerződése lejárt)
1 fő félállású sportszervező
létszámleépítése. (szerződése lejárt )
1 fő adminisztratív személyzet Gyes
miatt megüresedő álláshelye nem kerül
betöltésre
Bezártunk a fűtési szezon idejére két
épületegységet és a könyvtárat, ez némi
energia megtakarítást eredményezhet, de
a dologi kiadáson tovább szűkíteni nem
lehet.

-nem biztosított a bejövő többlet csoport
óratervi óráinak ellátása, a túlóranagyság nem
biztosít a többletfeladatra keretet.

- nincs

- hétvégi amatőr fordulók szervezésének
elmaradása bevételi kiesést eredményezhet
- a gazdasági vezető és 1 fő könyvelő nem tudja
biztosítani az összes adminisztratív feladat,
jelentés határidőre való elkészítését
- nincs

Összegzés:
Közel 10 éve minden évben a megszorítás jellemzi a költségvetési koncepció elkészítését. Már semmi
mozgástér nincs, tehetséggondozásra, korrepetálásra a 10 évvel ezelőtti heti 30 óra kerettel
szemben egyetlen órát sem tudunk biztosítani azoknak a diákoknak, akiknek felzárkóztatásra igen
nagy szükségük lenne. A tanulókat egységes szintre hozni, majd megfelelő ütemben az érettségire
felkészíteni jogos elvárás lenne, és az eredményes munkának a feltétele.

Gyomaendrőd. 2012-01-30

Dr Kovács Béla
Igazgató

Csorbáné Balogh Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Térségi Szociális Gondozási Központ
Szöveges elemzés a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz:
2008. évi CV. törvény – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény
90.§. (2.) bekezdésének - b.) c.) d.) pontjait az alábbiak szerint határozzuk meg:

b ) Személyi és tárgyi feltételek meghatározása:

Intézményünk az alap és szakosított szociális szolgáltatást nyújtó ellátási formáiban egyaránt megfelel
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben előírt minimum személyi és tárgyi
feltételeknek.
Alapszolgáltatási formáinkban – kivéve az idősek nappali ellátását- a szakmai tevékenységet végző
munkavállalók közül a szakmai képesítéssel rendelkezők aránya 72 %. Idősek nappali ellátása és
szakosított ellátás esetében a szakmai munkát végzők szakképzettsége 100 %-os.

Minden ellátási formában rendelkezik az intézmény az előzőekben említett személyi és tárgyi
minimum feltételeket szabályozó rendeletben meghatározott minimum létszámfeltételekkel és a
működéshez előírt tárgyi feltételekkel.
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásainak palettáján széles körben megtalálhatók az alap és
szakosított ellátási formák, melyek a személyes szociális gondoskodás által kielégíthető szociális
szükségletekre reagálva elsődlegesen az időskorú lakosságnak illetve szociálisan rászorulóknak
nyújtanak segítséget az intézményi társulás településein.

c)

Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői:

Alapszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatásaink:
Ellátási forma

Ellátásban részesülők átlagos száma
Gyomaendrőd

Csárdaszállás

Hunya

Étkeztetés

221 fő

0

24 fő

Házi segítségnyújtás

47 fő

0

18 fő

Idősek Nappali ellátása

116 fő

0

30 fő

Fogyatékosok nappali ellátása

26 fő

0

0

házi 10 fő

0

0

31 fő

0

1 fő

Jelzőrendszeres
segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás

Tanyagondnoki szolgáltatás 01. 400 fő

0

0

0

0

számú körzet
Tanyagondnoki

szolgáltatás 400 fő

02.számú körzet

Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatásaink:
Ellátási forma

Őszikék Id. O.

Rózsakert Id. O.

Szent Imre Id.O.

Őszi Napsugár
Id.O.

Átmeneti

0

9 fő

0

0

58 fő

50 fő

20 fő

0

0

0

42 fő

elhelyezés
Tartós elhelyezés
Átlagos gond.-áp.
Emelt

szintű 0

elhelyezés
Alap és szakosított szolgáltatásainkban az alapvető tárgyi eszközök biztosítottak, azonban az
eszközpark elhasználódott, folyamatos felújításra, illetve cserére szorulna.
Személyi feltételek minden ellátási formában az elvárásoknak megfelelők, a szolgáltatásokat igénybe
vevők szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesülnek. A szolgáltatást igénybe vevők életkora
egyre magasabb, fizikai és egészségi állapotuk ezzel párhuzamosan egyre gyengébb.
A minimális személyi feltételekkel a szakmai tevékenység minőségi fejlődése nehezen biztosítható,
tekintettel arra, hogy egy gondozóra az ideálisnál több ellátott jut, ami által csökken az egy
ellátottra fordítható idő hossza.

d. )

Megvalósítási terv:

Bevételek:
1. Az állami normatíva fajlagos összegeit a költségvetési törvény alapján határoztuk meg, míg a
létszámot a 2011. évi átlagosan igénybevevők száma és az elmúlt évek tapasztalata alapján
állítottuk be költségvetésünkbe.
Az állami normatíva az előző évihez képest 6 021 eFt összeggel nőtt, mely növekedés az emelt
szintű idősek otthonának normál szintűvé történő átminősítése kapcsán keletkezett többlet
normatíva bevétel. Ezen összeg magasabb ugyan, de a tényleges többletbevételt befolyásolja a
11.2.) szociális továbbképzés és szakvizsga jogcímén elszámolható normatíva csökkenés –
9 400 Ft/ főről lecsökkent 1 640 Ft – ra, mely összességében a figyelembe vehető 78 fő
vonatkozásában 605 eFt összegű csökkenést eredményezett.
További változás a 2011. évihez képest, hogy a 8. számú melléklet szerinti intézményi társulás
normatíva 1 236 eFt összeggel alacsonyabb az előző évihez képest, melynek oka, hogy a
fogyatékosok nappali ellátására a szarvasi kistérség nem tud társulási normatívát lehívni, így
ezen a jogcímen nem tervezhető nappali ellátás után járó állami támogatás.

Az állami normatíva összege 168 364 eFt, míg a társulási normatíva összege 7 960 eFt-ban került
meghatározásra.
2. Az intézményi térítési díjak bevétele 196 718 eFt.
Ez a szociális ellátásból adódó bevételből - mely 177 646 e Ft -, valamint a vállalkozó óvodák és
bölcsödék térítési díjából és külső étkezést igénybevevők térítési díjából – 19 072 eFt - tevődik
össze ( az oktatási intézmények dolgozói által fizetendő étkezési térítési díj nem ezen
összegben került kimutatásra).
A szociális intézmény térítési díjának beállítása a 2012. évre vonatkozó önköltségszámítás
alapján került meghatározásra, mely mellékletek csatolásra kerültek a részletezésbe.
Új szabályként jelent meg az önköltségszámítási szabályba - az 1993. évi III. törvény 115.§ (9)
bekezdése alapján -, hogy a „a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján”
kell meghatározni. Így a 2012. évi intézményi térítési díjak a költségvetési kiadások főösszege
( 522 974 eFt ) alapján kerültek meghatározásra. A fizetőképesség - az előző évi adatokból
kiindulva figyelembe véve a 2012. évi nyugdíjemelkedést - átszámításra kerültek és ennek
megfelelően kerültek beállításra.
3. Megtervezére került 1 770 eFt összegű működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi
Központtól, mely a december, január hónapban kifizetésre kerülő 40 fő közfoglalkoztatott
bérét kompenzálja.
4. Beállításra került továbbá a Támogató Szolgálat működtetéséhez elnyert 8 835 eFt támogatási
összeg.
5. Az oktatási intézmények – a kötött felhasználású támogatások között igényelhető – 4.)
szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - étkeztetéssel kapcsolatos állami támogatásának
beállítása az oktatási intézményekkel egyeztetve került meghatározára költségvetésünkbe –
még a költségvetési koncepció elkészítésekor -, az általuk megadott adatok alapján, mely
összességében 42 228 eFt.
6. Meghatározásra került a diákétkeztetésből származó térítési díj bevétel, összesen ( bruttó)
27 461 eFt összegben, mely bevétel tartalmazza 65 fő pedagógus kedvezményes étkezési
térítési díját is, valamint a 2012. évi normaváltozást is.
7. Az intézmény összes bevételének és kiadásának tekintetében kerül meghatározásra az
önkormányzati támogatás. Összege az összes bevétel 11,16%-a, mely egyrészt – 90,4%-ban
- az intézmény szociális alapfeladatának működéséből eredő forráshiányból, másrészt – 9,6%ban –az oktatási intézmények étkeztetésével kapcsolatos feladatokhoz társuló forráshiányból
adódik össze.
Kiadások:
1. Személyi juttatások:
Az elfogadott költségvetési létszám 142 fő.
Ebből betervezésre került 140 fő közalkalmazott bére az 1992. évi XXXIII. törvény alapján,
képesítésük és munkakörüknek megfelelően, figyelembe véve a soros lépéseket és
garantált bérminimumot.
A 2012. évi kötelező minimálbér 94 e Ft és szakképzett minimálbér 108 eFt beépítésre került
a költségvetésünkbe, mely összességében a koncepcióhoz képest 9 811 eFt összeggel (

plusz járulékok, összesen 12 460 eFt) növeli meg költségvetésünket, figyelembe véve,
hogy 16 fő munkavállaló 6 órás munkavégzésre került beállításra, és megtervezésre.
Összességében a rendszeres személyi juttatások összege 198 441 eFt, mely az összes kiadás
37,9%-a.
A nem rendszeres személyi juttatások között kerültek meghatározásra a változó bérek 2012.
évben várható kifizetésre kerülő összegei, valamint a dolgozók jubileumi jutalma.
Ezen felül nem került megtervezésre semmilyen juttatás, sem a 292/2009 (XII.19) Korm.
rendelet szerint adható 2% kereset-kiegészítés, sem a kredit pontok megszerzéséért járó
egy havi illetmény a kötelezettséget teljesítettek részére.
A nem rendszeres juttatások összege: 16 117 eFt, mely az összes kiadás 3,08%-a
2. Munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra 57 580
eFt összegben.
Összességében a személyi juttatások és munkaadói járulékok 272 138 e Ft összegben kerültek
megtervezésre, mely az intézmény összes kiadásának 52,03%-a.

3. Dologi kiadás:
A dologi kiadásoknál az energiadíjak és üzemanyagár szintre hozására került sor, így a 2011.
évi teljesített szintre emeltük a gázenergia, villamosenergia felhasználást, a víz és
csatornadíjat, a gépjárművekhez kapcsolódó üzemanyabeszerzés jogcímeket.
Ezen felül átszámolásra került az élelmiszerbeszerzés, a vásárolt élelmezés, a rehabilitációs
hozzájárulás és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó, valamint fizetendő
forgalmi adó összege.
Az élelmiszerbeszerzés összegének meghatározásánál normaemeléssel számoltunk, mely az
idős ellátás kivételével az összes korcsoporthoz tartozó ebéd vonatkozásában növekszik 8
– 10 forint/adaggal.
Valamennyi jogcímet a tényleges teljesítéshez igazítottunk, így a dologi kiadások táblában az
előző évihez képest az egyes jogcímek csökkentek, míg mások megnövekedtek.
Mindezt azért tartotta fontosnak az intézmény, mert 2010. és 2011. évben is meghaladta a
tervezett előirányzatokat a dologi kiadások összege közel 10 millió forinttal, mely
folyamatos túlfinanszírozást eredményezett.
A dologi kiadások között a szakmai jogszabályok előírásainak megfelelő előirányzatok,
valamint a működéshez szükséges kiadási előirányzatok szerepelnek.
A dologi kiadások 250 836 eFt összegben kerültek megtervezésre, mely az összes kiadás 47,97%a.

Fejlesztések:
A 2012. évi költségvetésünkbe nem került fejlesztési kiadás betervezésre, forráshiány miatt.

Kockázat elemzés:
Bevételek:
•
•
•

Mind az állami normatíva, mind a saját működési bevételek teljesítését nagyban befolyásolja
az intézményi ellátottak számának és jövedelmi helyzetének alakulása.
Kockázatot jelent az ellátottak nagyszámú elhalálozása.
Az oktatási intézmények térítési díj bevételénék kockázatot jelent az étkezést igénybevevők
számának csökkenése, mely mind az állami normatíva, mind az intézmény térítési díj
bevételét nagyban befolyásolhatja.

Kiadások :
•

Intézményünk 2012. évre éves szinten átlagosan - feladat növekedés nélkül -, 140 fő
munkavállaló bérét tervezte meg szemben a költségvetési - 142 fős – dolgozói létszámmal. A
fennmaradó 2 fő álláshelyet intézményünk egész évben megpróbálja Munkaügyi Központ által
támogatott foglalkoztatottakkal betölteni.
• Ezen túlmenően 16 fő munkavállaló 6 órás bérrel került beállításra február 1. naptól, mely a
munkaszervezésben, a feladatellátásban csak abban az esetben nem okoz fennakadást, ha
2012. évben az előző évekhez hasonlóan lehetővé válik intézményünkben a közfoglalkoztatás.
A költségvetés elkészítésig pontos, hivatalos információk nem álltak rendelkezésünkre a 2012.
évi közfoglalkoztatás alakulására.
• Kockázati tényezőként mindenképpen meg kell említeni, hogy a 2012. évi költségvetésünkben
a dolgozók részére semmiféle juttatás nem került beépítésre a kötelező illetményen felül.
Forrás hiány miatt elvonásra került a személyi juttatások előirányzataiból a 2%-os keresetkiegészítés, mely kifizetést a dolgozók össztönzésére fordítottuk az elmúlt években.
Intézményünk nem tud a dolgozói részére étkezési hozzájárulást és egyéb sajátos juttatás
címen megtervezhető juttatást sem biztosítani. Mindez a közalkalmazottaink számára
jövedelem csökkenést eredményez az idei évben, hisz az elmúlt évben is szűkös forrásokból
gazdálkodott intézményünk, de a kereset-kiegészítés a rendelkezésre állt, és lehetőség volt a
szakdolgozók kereditpont megszerzése után járó egy havi illetmény kifizetésére is.
•

A dologi kiadások tekintetében az előző évi teljesítési szintre történő emelés várhatóan kisebb
kockázati tényezőt jelent a 2012 –es költségvetési évben, mint az elmúlt években.
• Azonban a gépkocsik üzemeltetése a tervezett költségen, az elhasználódóttságuk és magas
üzemanyagárak miatt kockázatot jelent.
• Kockázati tényező az idős ellátottak állapot romlása miatti gyógyszer-, pelenka beszerzésekre
előirányzott összegek esetleges emelkedése, valamint az ellátás érdekében saját erőből tárgyi
eszközök beszerzése, a meglévő alapvető (textília, tányér, pohár, evőeszköz, stb.)
fogyóeszközök pótlása.
Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon nagy kockázatot jelent az intézmény működését szabályozó
jogszabályok folyamatos változása. Az ellátást igénybevevők egyre rosszabb szociális és egészségi
állapota, mely növeli az intézményi kiadásokat alap-, és szakosított ellátásban egyaránt.

Összességében az intézmény bevételei és kiadásai közötti forráshiány 58 388 eFt, mely az előző
évihez képest 20 %-os, 10 eFt összegű növekedést jelent, melyből 7 375 eFt a szociális feladatok
ellátásából adódó többelt, míg 2 625 eFt a diákétkeztetés feladatellátásához kapcsolódó többlet
támogatási igény.

Intézményünk a szakmai, és a gazdasági működés tekintetében egyaránt törekszik a színvonal
emelésére, mely a működési bevételek növekedését eredményezheti.
A munkaerő gazdálkodásban a hatékonyságra és a gazdaságosságra törekedve átirányításokkal,
átcsoportosításokkal igyekszünk kiadásainkat csökkenteni.
Mivel az intézménybe bekerülő ellátottak jövedelme gyakran nem teszi lehetővé az intézményi térítési
díjak összegének megfizettetését, ezért alakul ki az intézménynél az önkormányzati kiegészítés
igénye. Az intézményi és személyi térítési díjak közötti különbséget intézményünknek nem áll
módjába saját hatáskörében előteremteni, mivel valamennyi szolgáltatásunk önköltség alapú térítési
díjszámításon alapszik.
Fejlesztési igények megvalósítására folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, és igyekszünk
valamennyi kiírt lehetőségre pályázatot benyújtani.

Gyomaendrőd, 2012. január 30.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: szakrendelo@gyomaendrod.hu

Melléklet a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz

1. Személyi és tárgyi feltételek meghatározása
Intézetünk személyi és tárgyi feltételeit a 60/2003. ESzCsM rendelet határozza meg.
Intézetünk az előírásoknak megfelel.
A járóbeteg szakellátást végző kollégák közül a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezők aránya
100 %.
2. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői
Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a
járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása, továbbá az alapellátás keretében Gyomaendrőd város
közigazgatási területén védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis
működtetése.
Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2011. január 1-i. adatai )
Gyomaendrőd város lakosságszáma:
Dévaványa:
Ecsegfalva:
Hunya:
Összesen:

14.447
8.158
1.355
698
24.658 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása

Szakma megnevezése
Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános szülészet-nőgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bőr- és nemibetegellátás
Általános neurológia
Ortopédia
Urológia

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
száma
száma
38
0
25
0
34
0
20
0
22
0
10
20
8
15

0
0
0
0

Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Általános laboratóriumi
diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahangdiagnosztika
Nőgyógyászati
ultrahangdiagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna
Tüdőgondozás
Összesen

20
12
20

0
0
0

5
16
14

10
0
0

2
0
0
10
291

0
30
40
0
80

A szakrendeléseket ellátó orvosok bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Belgyógyászat

Dr. Szabó Mariann

Sebészet

Dr. Fabó János

Sebészet

Dr. Bayer Hedvig

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Nőgyógyászat, nőgyógyászati UH.

Dr. Tóth Attila

Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Halmai Zoltán

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy Zsuzsanna

Neurológia

Dr. Torma Éva

Ortopédia

Dr. Zahorán János

Urológia

Dr. Farkasinszky Erzsébet

Reumatológia

Dr. Kiss Sándor

Pszichiátria

Dr. Felber Magdolna

Tüdőgyógyászat, tüdőgondozás

Dr. Hejazi Redwan

Röntgen- és ultrahangdiagnosztika

Dr. Bakócz József

Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné

Fizioterápia

Mészárosné Faragó Ágnes

Gyógytorna

Kugyela Mária

3. Megvalósítási terv
Bevételek
•

Egészségbiztosítótól átvett pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III. 3. ) Korm. rendelet finanszírozási szabályai szerint
határozta meg az OEP-től származó bevételeit mely az összes bevétel
95 %-a.
•

Intézményi saját bevételek

Saját bevételeink az összbevétel 3 %-a.
Részletezése:
Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért
alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 600 eFt-ot terveztünk.
Bérleti díj bevételeink esetében az előirányzat 540 eFt.
A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, hétfői
napokon a Dr. Vajda Bt. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai napokon a Príma-Protetika
Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.
Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel bevételeink
között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak (
Fürst S. u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek.
Előirányzatként 2.000 eFt-ot terveztünk.
Működési célú kamatbevételként 1.000 eFt-ot állítottunk be költségvetésünkbe.
•

Önkormányzati működési támogatás

Működési támogatási igényünk közel 4 %-a volt a tervezett összes bevételnek, ezen előirányzat
összege: 5.252 eFt, amelynek tételei:
sportorvoslás:
180 eFt.
védőnői kassza hiányának finanszírozása:
4.607 eFt.
az intézmény leltárában szereplő alapellátási, ügyeleti épületek karbantartási
költségei:
465 eFt.
A költségvetési egyeztetés során megajánlott önkormányzati támogatás: 2.000 eFt.
Ez az összeg a sportorvoslásra és a karbantartási munkálatokra teljes egészében; a védőnői
alapellátás feladataira pedig részben nyújt fedezetet. A különbséget ( 3.252 eFt. ) az intézet
járóbeteg szakellátásának pozitív mérlegéből rendelkezésünkre álló pénzmaradványból
pótoljuk. A Városi Egészségügyi Intézmény a fenntartó önkormányzat rendelkezésére bocsátja
a hiányzó összeget, hogy az alapellátási feladathoz szükséges fedezet biztosított legyen.
A járóbeteg „kasszából” pénzmaradványt átcsoportosítani más szakfeladatra ( jelen esetben a
védőnői alapellátásra ) csak fenntartói hozzájárulással tudunk.

•

Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz

3 fő technikai dolgozónk bérének-, és járulékának egy részét a munkaügyi központ megtéríti.

Kiadások
•

Személyi juttatások

A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő.
Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt,
figyelembe véve a 2012. évben esedékes soros lépéseket is.
Ez az összköltség 46 %-a.
•

A munkaadókat terhelő járulékok a kiadások 11 %-át teszik ki.

•

Dologi kiadás

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. A
tervezettnél kevesebb önkormányzati támogatás miatt, 3.252 eFt-tal lecsökkentettük a dologi
kiadásainkat, melyet a 2011. évben keletkezett pénzmaradványunkból tervezünk megnövelni a
maradvány felosztásánál.
A dologi kiadások 43 %-ot jelentenek.
•

Fejlesztési kiadás

A költségvetés összeállítása során fejlesztési kiadást nem terveztünk, mivel a rendelkezésre álló
források, ezt nem teszik lehetővé. A rendkívül drága orvosi műszerek fejlesztésére tartalékot
kell képeznünk. A várható fejlesztési kiadások biztosítására a 2011. évben keletkezett
pénzmaradvány egy részét jelöljük meg.
Nagyértékű tárgyi eszközeink műszaki állapota kielégítő, de folyamatos karbantartást, fejlesztést,
esetleg pótlást igényel.
4. Kockázat elemzés
Az igazi erőpróbák kényelmetlenek.
Az önkormányzati támogatás jelentős csökkentése a Városi Egészségügyi Intézményt nem érte
váratlanul. A tervezett költségvetésben részletezzük azokat a tételeket ( sportorvosi tevékenység,
védőnői alapellátás, vállalkozói háziorvosok telephelyein végzett karbantartási, üzemeltetési
költségek ), amelyekhez a fenntartó működési támogatása szükséges ( ez csak az egészségügyi
intézmény átvételével szűnhet meg, akkor viszont már nem a mi feladatkörünkhöz tartoznak ).
Az államosítás, mint tudjuk: „nem cél, hanem eszköz”. Az ágazat mozgástere rendkívül szűk a
közfinanszírozásban. Ennek ellenére sikerült tartalékolnunk; éppen a válság korai felismerése, a
hatékony változásmenedzselés miatt. Bérrendezés azonban szükséges, mert egyébként nem lesznek
jó orvosaink, asszisztenseink. Az egészségügyi dolgozók bére a nemzetgazdasági átlagkeresettől 15
százalékkal elmarad. A kötelező bérelemelések fedezete nincs benne a költségvetésben, az
intézménynek azonban ki kell gazdálkodnia.
A teljesítmény volumen korlát egy tizenketted részét megadták. A szezonális index hiányzik, ami
kockázatunkat tovább növeli.
Ki fizeti a pályázatok önrészét, amit eddig a tulajdonos adott. Eddig nem volt elég pénz az
egészségügyre/egészségiparra; most honnan lesz? A kapacitások, a szolgáltatási csomag szűkítése
vár ránk és szinte bizonyos, hogy a „területen kívüli” ellátás megfizettetésre kerül.

A lakossági szükségletek kielégítése az intézet hitvallásához tartozik, feladata, érdeke a jövőben is. A
működéshez a tartalékra szükségünk van, mivel előre nem látható az egészségbiztosító általi
finanszírozás.

„…valaki egyszer
elzárja majd a forrást
a forrásból kicsurgó csermelyt
elzárja mint a csapot”
/Kányádi Sándor: Mert félek című verséből/

Gyomaendrőd, 2012. február 03.

…………………………………..
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

………………………………..
Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

1.számú melléklet

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai
Bevételek
Cím
Alcím
1. cím
1. alcím
2. alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
7. alcím
8. alcím
2. cím
1. alcím

Előirányzat

Alcím neve

Cím neve
Költségvetési támogatások

Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatás
TEKI támogatás
CÉDA támogatás
Vis Maior támogatás
Egyéb központi támogatás
Önkormányzat sajátos műk.bevétele
Helyi adók
1. előirányzat
2. előirányzat
3. előirányzat
4. előirányzat
5. előirányzat
6. előirányzat

Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszem.komm.adója
Idegenforgalmi adó
Pótlék, bírság

2. alcím

Átengedett központi adók
1. előirányzat
2. előirányzat
3. előirányzat
4. előirányzat
5. előirányzat

SZJA helyben maradó része
SZJA jöv. kül. mérséklése
SZJA normatív módon elosztott
Gépjárműadó
Termőföld bérbeadása

3. alcím
4. alcím

Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevétel
1. előirányzat
2. előirányzat

3. cím

Önkorm.lakás lakbérbevétele
Mezőőri járulék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. alcím
2. alcím
3. alcím
4. alcím
4. cím

Előirányzat neve

Tárgyi eszköz értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért.
Pénzügyi befektetés bevétele
Koncesszióból származó bevétel
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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1.számú melléklet
1. alcím
2. alcím
3. alcím

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Katona József Műv. Központ, Endrődi Tájház
és Helytörténeti Gyűjtemény

4. alcím
5. cím

Kölcsönök visszatérülése
1. előirányzat
2. előirányzat

6. cím

Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét

1. előirányzat
2. előirányzat

Működési célú
Felhalmozási célú

7. cím
8. cím
9. cím
10. cím
11. cím
12. cím

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Polgármesteri Hivatal

13. cím

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú
Felhalmozási célú

1. alcím
2. alcím

Intézmények bevételi előirányzatai
1. előirányzat

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési
célra
Felhalmozási célú bevétel
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló
bevételek

2. előirányzat
3. előirányzat

4. előirányzat
Kiadások
A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel.
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1.számú melléklet
Az intézmények kiadási előirányzatai:
1. előirányzat

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás, egyéb
támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Felújítások
Fejlesztések
Felhalmozási célú pénzeszköz
átadások
Kölcsönök nyújtása
Hitelek törlesztése
Céltartalék
Általános tartalék

2. előirányzat
3. előirányzat
4. előirányzat
5. előirányzat
6. előirányzat
7. előirányzat
8. előirányzat
9. előirányzat
10. előirányzat
11. előirányzat
12. előirányzat
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
szám

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
1.-3.
4.

4.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
4.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

2011. évi

2012. évi terv

Költségvetési támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás

698 101
10 792
0
0
0
0
0

693 687
64 339
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

708 893

758 026

270 000
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500

93 874
322 500

82 521
359 471

82 000

75 000

Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvéde
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
855 874
805 992
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
20 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
6 250
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö
0
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
20 000
6 250
Költségvetési bevételek összesen:
1 584 767
1 570 268
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
137 778
104 368
Átvett pénzeszköz működési cé
330 045
505 325
Felhalmozási célú bevétel
236 427
74 518
Előző évi pénzmaradvány
1 292 413
821 415
1 996 663
1 505 626
Gyomaendrőd Város Önkormányzata be
Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
12 674
12 897
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 674
12 897
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
1 410
500
Átvett pénzeszköz műk c.
1 397
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
2 807
500
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
3 252
4 074
Átvett pénzeszköz műk c.
586
492
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
1 333
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
5 171
4 566
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
10 753
7 800
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
10 753
7 800
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele
Saját bevétel
153 193
116 742
Átvett pénzeszköz műk c.
344 702
518 714
Felhalm.célú bevétel
236 427
74 518
4

2. melléklet
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevéte

5.
6.

Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

4.-6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b

7.-12.
7.

Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési cé
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség
Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség összesen:

1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
7.-9.
10.
1.
2.
3.
4.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
11.
12.

1.
1.
2.
3.
4.

12.

1.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.

Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes bevétel

5

1 293 746
2 028 068

821 415
1 531 389

12 438
0

30 915
0

3 625 273
3 625 273

3 132 572
3 132 572

11 363
1 594

3 758
2 912

0
12 957

6 670

3 969
6 663

100
7 914

0
10 632

8 014

11 137

5 827

11 137
34 726

5 827
20 511

3 654
133 211

4 140
132 017

136 865

136 157

206 218
17 416

235 429
18 565

223 634

253 994

2 180

2 395

2 180

2 395

1 258
566
735
2 559

0

100
566
0
304
970

0

1 584 767
393 072
504 718
236 427
1 294 785
12 438
0
4 026 207
4 026 207

1 570 268
368 391
680 122
74 518
821 415
30 915
0
3 545 629
3 545 629

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

13.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Előir. neve

2012. évi terv

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önálló intézményekkel

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önálló intézményekkel

2.
13.

2011. évi

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen
6

22 866

14 712

1 333
735
304
20 494
22 866

14 712
14 712

1 271 919
0
0
0
0
0
0
1 271 919
1 271 919
1 294 785

806 703
0
0
0
0
0
0
806 703
806 703
821 415

2/b. melléklet

Gyomaendrőd Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása
2012. év
Megnevezés

telj.mut.

mutató

fajlagos mutató2011.évi normatíva

Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel.

14 479

Tömegközlekedési feladatok

14 479

Települési sportfeladatok

14 479

Körzetközpontonként egységes
Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai

1

4 074

58 987 446
0
0

3 000 000

3 000 000

10 108

10 108

276

2 789 808

119

119

28 600

3 403 400

Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap

15 177

15 177

56

849 912

Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg.

1 236

1 236

7 729

9 553 044

Lakott külterülettel kapcs.fel.

1 027

1 027

2 612

2 682 524

5 000 000

1,5

7 500 000

Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad.

Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz.

0

Üdülőhelyi feladatok
Közművelődési feladatok

0

Pénzbeli szociális juttatások

110 098 602

Lakáshoz jutás feladatai

0

Családsegítés

15 682

395

6 194 390

Gyermekjóléti Szolgálat

15 682

395

6 194 390

11.Szociális alapszolgáltatás
c) szoc. étkezés
d) házi segítségnyújtás
f) időskorúak nappali ellátás
e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
g) Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell.

245

55 360

13 563 200

65

166 080

10 795 200

146

88 580

12 932 680

2

1 996 550

3 993 100

26

405 600

10 545 600

35

710 650

24 872 750

135

635 650

85 812 750

9

635 650

5 720 850

127 130

0

12. Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés

0

ac) Demens betegek bentlakásos int.ell.
bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell.
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
2012/2013. 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra

2 350 000

0

9,9

122

2 350 000

15 510 000

12,5

218

2 350 000

19 583 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf.

6,9

118

2 350 000

10 810 000

2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf.

9,4

142

2 350 000

14 726 667

2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf.

13,3

197

2 350 000

20 836 667

2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf.

17,9

234

2 350 000

28 043 333

Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja

0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.

2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf.

11,6

139

2 350 000

18 173 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf.

15,4

156

2 350 000

24 126 667

Alapfokú zene

4,4

97

2 350 000

6 893 333

Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.

5,5

306

2 350 000

8 616 667

Kollégiumi nevelésre- ált.isk.

3,3

27

2 350 000

5 170 000

Kollégiumi nevelésre- gimi

3,5

29

2 350 000

5 483 333

Kollégiumi nevelésre- középisk.

2 350 000

0

napközi-1-4. évf

4,2

435

2 350 000

6 580 000

napközi-5-8. évf

0,9

143

2 350 000

1 410 000

2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i

1

224 000

149 333

2011. szept.1-től SNI-magánt-középi

0

224 000

0

2011. szept.1-től visszahelyezett tan.

0

134 400

0

2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi

1

358 400

238 933
955 733

2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi

4

358 400

2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy.

0

179 200

0

2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy.

30

179 200

3 584 000

2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk.
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma

5

156 800

522 667

68

156 800

7 108 267

225

40 000

6 000 000

2011. szept.1-től nyelvi felkészítő

23

64 000

981 333

2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás

23

64 000

981 333

0

6 000

0

Középszintű érettségi vizsga lebony.

7

2/b. melléklet
2011. szept.1-től gimi.bejáró

35

15 300

0

15 300

0

2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró

29

32 000

618 667

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

13

32 000

277 333

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

2

32 000

42 667

2 350 000

0

8,4

104

2 350 000

6 580 000

12,7

222

2 350 000

9 948 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf.

6,2

106

2 350 000

4 856 667

2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf.

9,3

140

2 350 000

7 285 000

14,2

211

2 350 000

11 123 333

2011. szept.1-től szakköz.bejáró

357 000

2012/2013. 4 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja

0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.

2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf.
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf.

18,6

243

2 350 000

14 570 000

2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf.

13,6

164

2 350 000

10 653 333

2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf.

16,8

170

2 350 000

13 160 000

Alapfokú zene

4,4

97

2 350 000

3 446 667

Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.

5,4

300

2 350 000

4 230 000

Kollégiumi nevelésre- ált.isk.

3,0

24

2 350 000

2 350 000

Kollégiumi nevelésre- gimi

3,6

30

2 350 000

2 820 000

Kollégiumi nevelésre- középisk.

0,0

napközi-1-4. évf

4,3

napközi-5-8. évf

1,0

2 350 000

0

447

2 350 000

3 368 333

157

2 350 000

783 333

2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i

1

224 000

74 667

2011. szept.1-től SNI-magánt-középi

0

224 000

0

2011. szept.1-től visszahelyezett tan.

0

134 400

0

2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi

1

358 400

119 467
477 867

2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi

4

358 400

2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy.

0

179 200

0

2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy.

26

179 200

1 553 067

2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk.
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma

3

156 800

156 800

63

156 800

3 292 800

220

40 000

2 933 333

2011. szept.1-től nyelvi felkészítő

30

64 000

640 000

2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás

43

64 000

917 333

Középszintű érettségi vizsga lebony.

75

6 000

450 000

2011. szept.1-től gimi.bejáró

35

15 300

178 500

0

15 300

0

2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró

27

32 000

288 000

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

10

32 000

106 667

2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

5

32 000

53 333

2011. szept.1-től szakköz.bejáró

Közoktatás összesen:

314 197 433

Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen:

693 687 079

1.Pedagógiai szakszolgálat

6

6

1 200 000

2.Ped.továbbképzés támog.

140

138

6 300

877 800

66

69

26 000

1 742 000

3.a Osztályfőnöki pótlék kieg.
3.b Gyógyped.pótlék kieg.

6

4.a Kedvezményes étkeztetés

7 200 000

6

65 000

390 000

639

68 000

43 452 000

Kedvezményes óvodai étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes középisk. étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes kollégiumi étkeztetés

68 000

0

Kedvezményes kollégiumi étkeztetés

68 000

0

700

12 000

8 400 000

1 204

1 256

1 750

2 137 333

85

85

1 640

4.b Tanulók ingyenes tankönyv
5. Szakmai informatikai feladatok
II.2. Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 7+78
8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen

139 400
64 338 533

Szja 8 %
Jöv.diff.mérs.
Mindösszesen:

93 874 480

82 520 720

322 499 610

359 470 838
1 200 017 171

8

2/c. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

Cí
Megn
m Alcím
Cím Alcím Előir.
ev.
nev neve
szám szám szám
e

4.

4.

1.

2.

1.

2.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2011. évi

2012. évi terv

Önkormányzat saját bevétel

Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d.
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
Adatszolgáltatás
Közter.felügyelői bírság
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 153
Tourinform iroda bevétele
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
27 375
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
Egyéb bevételek
2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 000
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
13 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat
Kamatbevétel kötvény
50 000
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
12 297
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Saját bevétel összesen:
137 778
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
75
Rendszeres segély átvett pénz
249 808
Mezőőri jár. átvett pénz
3 600
Közhasznú tám.bev.70% tám.
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi
69 416
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló
Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e.
323
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
Létszámleépítés támogatása
1 200
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
1 297
Kistérségi normatíva szociális
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám.
Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét.
0
2010. évben be nem folyt támog.
3 782
Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján
Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése
Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant
DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás
SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe.
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét
9

1 114

8 140
22 364
535
2 084
2 084
3 000
965
30 000
14 081

20 000
104 368

237 720
3 000
8 390
245 470

1 110

Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét.
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét.
Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
IKSZT pályázat bér támogatás
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
329 501
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
544
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele

4.

2.

3.

5.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
600
Belvíz kölcsön visszafizetés
2 000
4 338
Egyéb kölcsön visszafizetés (CKÖ tám
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:
12 438

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

Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
544
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
330 045
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Városi örökség pály.
375
67 745
Kerékpárút ép.pályázat2010. é
Belvízrendezés VII.ütem pály.
77 459
20 230
IKSZT beruh. 2011. évben vár
2010.évben be nem folyt tám.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
165 809
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Belterületi útép. lakossági hj.
1 485
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
10 000
1 000
Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlé
Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e.
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű
45 000
Ipari Park telekvásárlás áfa vig.
13 133
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
70 618
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
236 427

2/c. melléklet
750
3 026
2 724
502 190

3 135

3 135
505 325

24 865
4 538

3 351
15 652
7 256
55 662

1 500

17 356
18 856
74 518

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000
7 000
7 000
30 915

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

7.
Előző évi pénzmaradvány
ebből Működési pm.
Felhalmozási pm.
pm.változás:

10

1 292 413
20 494
1 271 919

821 415
14 712
806 703

2/c. melléklet

11

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2011. évi
2012. évi terv
Előirányzat neve
szám szám szám neve neve
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
74 281
173 237
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
11 019
29 147
3.
Dologi kiadás
141 387
234 286
4.
Pénzeszköz átadás
153 099
151 248
5.
Ellátottak juttatása
379 786
587 918
Gyomaendrőd Város Önkormányza
Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
4.
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Személyi juttatás
26 145
26 437
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
6 983
7 100
3.
Dologi kiadás
5 882
5 584
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
39 010
39 121
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat öss
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
13 161
12 202
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 489
3 295
3.
Dologi kiadás
6 860
5 634
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Könyvtár összesen:
23 510
21 131
2.
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
30 266
29 011
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
7 972
7 475
3.
Dologi kiadás
9 343
7 584
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen
47 581
44 070
3.
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
16 552
14 906
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
4 469
3 976
3.
Dologi kiadás
14 540
12 386
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
35 561
31 268
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes műk.kiadása
1.
Személyi juttatás
160 405
255 793
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
33 932
50 993
3.
Dologi kiadás
178 012
265 474
4.
Pénzeszköz átadás
153 099
151 248
5.
Ellátottak juttatása
0
0
525 448
723 508
Gyomaendrőd Város Önkormányza
Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
7.-9.
Oktatási ágazat
7.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
155 043
147 643
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
41 646
39 921
3.
Dologi kiadás
43 542
27 162
4.
Pénzeszköz átadás
1 114
5.
Ellátottak juttatása
2 860
3 540
243 091
219 380
7.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese
8.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
136 967
137 166
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
37 198
37 313
3.
Dologi kiadás
38 615
35 403
11

3.melléklet
4.
5.

Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
8.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese
9.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
9.
3.
Kner Imre Gimnázium összesen:
7.-9.
Oktatási ágazat összesen
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Oktatási ágazat összesen:
10.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen
10.
11.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
11.
Térségi Szoc.Gondozási Központ összese
12.
Polgármesteri Hivatal
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
12.
Polgármesteri Hivatal
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám
5.
Ellátottak juttatása
Működési kiadások mindösszesen:

12

3 300
216 080

3 660
213 542

99 040
26 650
26 041

85 676
23 133
25 513

151 731

134 322

391 050
105 494
108 198

370 485
100 367
88 078

6 160
610 902

7 200
566 130

65 281
15 812
61 757

62 283
15 729
60 145

142 850

138 157

207 863
55 772
193 721

214 558
57 580
250 836

457 356

522 974

159 235
48 457
128 434
283 183

154 741
48 165
67 047
262 284

619 309

532 237

631
1 928
2 559

0

58
14
898

970

0

983 892
259 481
671 651
438 210
6 160
2 359 394

1 057 860
272 834
731 580
413 532
7 200
2 483 006

3/a. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

02100010
1.
2.
3.
4.
36000010
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
52211010
1.
2.
3.

66190210
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
68200110
1.
2.
3.
4.
68200210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84111210
1.
2.
3.
4.
84111410
1.
2.
3.
4.
84111510
1.

Adatok E Ft-ban
Cím Alcím
Előirányzat neve
2011. évi
2012. évi terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
5 232
0
Dologi kiadás (Kama
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
5 232
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
8 800
3 500
13 974
13 974
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
22 774
17 474
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
4 000
5 000
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen
4 000
5 000
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
15 214
14 081
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
15 214
14 081
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
27 000
23 221
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
27 000
23 221
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0
0
OGY képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Önkormányzati képviselőválasztás
13 Személyi juttatás
Szakfel.

3/a. melléklet

2.
3.
4.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
34 000
0
Pénze. átad., egyéb
34 000

32 000
0
32 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
Okmányiroda

84112611
1.
2.
3.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612
1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:

1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közvilágítás

84140210
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Városgazdálkodás

84140310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
Összesen:
Vállalkozói iroda

84140311
1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

0
13 138
13 872
27 010

0
55 085
17 705
72 790

0
882
0
882

0
750
0
750

0

0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

14

3/a. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

9 955
2 146
2 951
0
15 052

8 833
1 909
2 100
0
12 842

Személyi juttatás
593
Munkaa.terh.jár.és s
160
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
753

282
76

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

85101150
1.
2.
3.
4.
86210250
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

216
58
1 000
0
1 274

216
58
850
0
1 124

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
14 000

12 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
33 995
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
33 995
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
7 180
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
8 000
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
8 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
120
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
120
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
7 000
Összesen:
7 000

15

358

12 000

28 666
28 666

500
7 180
7 680
0
0
7 000
0
7 000
0
0
0
0
0
0
125
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
8 000

3/a. melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211710
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.
88212310
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
0

0
0

0
Összesen:
0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
7 400
Összesen:
7 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
4 300
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
3 000
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
4 000
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
4 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
3 516
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
3 516
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
9 000
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
9 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
3 500
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
3 500

0
0

16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 400
2 400
0
0
4 300
4 300

0
0
4 000
4 000
0

3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3 400
3 400
0
0
0
9 000
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500

3/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

88993510
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88994250
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
89044110
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
91042210
1.
2.
3.
4.
91050150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., eg

0
0
0
8 522
8 522

Összesen:
Otthonteremtési támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)
Személyi juttatás
62 924
Munkaa.terh.jár.és s
8 495
Dologi kiadás
3 809
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
75 228
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Közcélú támogatás (2012.-ben induló)
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Védett természeti értékek megőrzése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Közműv.int.támogatása-Déryné
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
0
Összesen:
0
Közműv. Int.működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
840
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
17

0
0
0
7 030
7 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
12 750
3 442
3 200
19 392

0
0
0
150 533
23 494
71 443
0
245 470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840
840

0
0

3/a. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
85600021
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
33 000
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
33 000
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
593
Munkaa.terh.jár.és s
160
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
753
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 241
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 241
Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., eg
Összesen:
0
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
74 281
Munkaa.terh.jár.és
11 019
Dologi kiadás
141 387
Pénzeszköz átad., e
153 099
Önkormányzat összesen
379 786
379 786
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

18

0
0
0
0
30 153
30 153
0
0
0
0

0
0

0
0
623
168
0
791
0
0
0
0
0
0
0
3 431
3 431
0
0
0
9 000
9 000
173 237
29 147
234 286
151 248
587 918
587 918

3/b melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai
Szakfel.
szám
84111210

Cím Alcí
szá m

Előir.
szám
1.
2.
3.
4.

84111410
1.
2.
3.
4.
84111510
1.
2.
3.
4.
84112411
1.
2.
3.

84112412
1.
2.
3.

84112610
1.
2.
3.
4.
84112611
1.
2.
3.

84112612
1.
2.
3.
4.
84112613
1.

Szak Cím Alcím
2012. évi
Előirányzat neve 2011. évi
fel. neve neve
terv
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
9 767
8 095
Munkaa.terh.jár.és
2 540
2 106
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
12 307
10 201
OGY képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
Gyámhivatal
Személyi juttatás
5 694
5 989
Munkaa.terh.jár.és
1 447
1 535
Dologi kiadás
997
880
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
8 138
8 404
Építéshatóság
Személyi juttatás
6 242
4 420
Munkaa.terh.jár.és
1 549
1 111
Dologi kiadás
145
330
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
7 936
5 861
Igazgatási tevékenység
Személyi juttatás
123 365 121 957
Munkaa.terh.jár.és
30 860
30 666
Dologi kiadás
112 742
54 457
Pénze. átad., egyéb
3 000
1 620
Összesen:
269 967 208 700
Okmányiroda
Személyi juttatás
7 871
8 009
Munkaa.terh.jár.és
1 944
1 997
Dologi kiadás
3 911
3 060
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
13 726
13 066
Önkorm.ellátó szolg.
Személyi juttatás
3 693
3 382
Munkaa.terh.jár.és
924
919
Dologi kiadás
10 542
7 890
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
15 159
12 191
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
19
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2.
3.
4.
Összesen:
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
2 603
Munkaa.terh.jár.és
612
Dologi kiadás
97
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
3 312

1.
2.
3.
4.
Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211510
1.
2.
3.
4.
88211810
1.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

Összesen:
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Ápolási díj alanyi jogon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
20

0

0
2 889
698
430
0
4 017

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
153 289
153 289

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
49 920
49 920

0
8 581

0
9 133

35 754
44 335

38 055
47 188

0

0
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2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e 11 020
Összesen:
11 020
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e 1 800
Összesen:
1 800
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e 3 375
Összesen:
3 375
Polgármesteri Hivatal összesen
Személyi juttatás
159 235
Munkaa.terh.jár.és
48 457
Dologi kiadás
128 434
Pénzeszköz átad., e 283 183
Polgármesteri Hivatal összesen
619 309

0

154 741
48 165
67 047
262 284
532 237

330 545

262 440

11 600
11 600
0
0
0
1 800
1 800
0
0
0
2 000
2 000

-68 105

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf.

Alcí
Megne
Cím
Cím
m Előir. szám
v.
szám
neve
szám

4.

1.

1.

Alcím
neve

Előir. neve

2011. évi

2012. évi
terv

Önkormányzati Hivatal saját bevétel
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
Adatszolgáltatás
Közter.felügyelői bírság
Saját bevétel összesen:
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1800

2000

100
30
250
2 180

105
30
260
2 395
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
7.-9.
7.

6.

Előirányzat neve

2011. évi

2012. évi terv

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1 500

Felújítás életveszély elhárítása

7.
8.

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

0

1 500

Felújítás életveszély elhárítása

8.
6.

Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:
Kner Imre Gimnázium

1 500

0

1 500

0

0

0

3 000

0
0

0

Sportcsarnok külső vakolat javítás
Sportcsarnok fürdő ablakcsere + szellőző
Kerítés javítás -egész utcafront

8.

Kner Imre Gimnázium összesen:

7.-9.
10.

6.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény

10.
11.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

0

0

12.

Polgármesteri Hivatal

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

3 000

6. - 8.
4.

6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.
1.
2.

Alapfokú műv.okt.Int.-udvari világítás korszerűsítése
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár
6.

2.
4.
6.
3.
4.

0

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött
2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás
17 515
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák
45 000
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi
22

0
0

0
0
2 500
2 500
2 000
0
0
0
20 073

Sportcsarnok felújítása
4 500
Csónakház felújítása
Kner tér pergola felújítása
Besenyszegi kotrási munkák
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás
Orvosi rendelők felújítása
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak bef
Sportcsarnok mennyezet felújítás, szellőzés
Szivattyú javítások (Németzug, tartalék sziv.)
Hantoskert befolyó csatorna kotrása
Szivattyútelepek felúj. (Csókási, Révzugi)
Kátyúzás és útfelújítás
Kerékpárút felújítás
Temetők felújítása

4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan g
Felújítási kiadás mindösszesen:
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69 015
69 015
69 015

4. melléklet
0
0
0
0
0
6 000
10 000
0
0
0
0
15 000
1 000
1 005

55 078
57 578
60 578

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
7.-9.
7.

Előirányzat neve

2011. évi

2012. évi terv

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

7.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

8.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

8.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

9.

Kner Imre Gimnázium

9.
7.-9.
10.

7.

10.
11.

0

0

0
0

0
0

Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény

0
0

0
0

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés
Támogató Szolgálat gépkocsi
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

0

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

12.

Polgármesteri Hivatal

6. - 8.
4.

7.

Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:

4 200
0
0
4 200

0

0

0

4 200

0

0
0

0
0

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár
7.

2.
3.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

3.
4.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0

0

4.
7.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj.
Magtárlaposi lakásvásárlás
Ipari Park telekvásárlás
Kerékpárút végszámlája
Kerékpárút műszaki ell.díja
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság
Városi örökség zárás
Belterületi útépítés
Kerékpárút terv
IKSZT ber.2011.évi kiadása
Út-és parkoló tervek készítése
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil.
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.
Belvíz I.ütem kötelezés
Belvíz VII. ütem pótmunka
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz
Fő út Bajcsy út környezetrendezés
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre
Csónakkikötő
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Területrendezés (Mirhói)
Fásítás Ifjúsági ltp.

24

0
0
32 174
26 200
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500
40 368
1 000
2 500
694
1 800
88 669
5 000
1 500
1 100
2 000

2 737

675

2 000
1 500
0
0

5. melléklet

7.
4.

7.
4.

Bajcsy út bokrok telepítése
Kolmann ltp. Sétálóút
Hivatal mögött partfal megerősítés
Új buszmegállók parkosítása
Közvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyák, Győzelem t
Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
Aggregátor, és acélcsövek vásárlása
Belvíz külterületi vízjogi engedély
Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem
Tervek belvíz
Mezőgazdasági utak pályázat terv felülvizsg.
Gravimetriai alappont
Közösségi közlekedés
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Öne
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
371 387
Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai ö
371 387

200
0
1 000
500
1 800
7 239
2 000
0
2 000
2 000
2 000
0
800
30 690
18 414
8 536
84 091
84 091

Fejlesztési kiadás összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

375 587

84 091

Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.

7 443
7 443

37 780
37 780

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

1 485
1 800

1 000
1 800

8.

53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

3 285

2 800

10 728

40 580

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház)
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése

2 000
1 000
6 500
7 000

8.
4.
9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

9.

4.

Kölcsönök nyújtása összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl.
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250)
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai
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3 333

16 500

223 500
176 830

0
210 497

400 330

210 497

789 978

351 668
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
4.

Alc
ím
sz
ám

Adatok E Ft-ban
Elő
ir. Cím Alcím
2012. évi
2011. évi
Előirányzat neve
terv
sz neve neve
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
700
300
Kitüntetési alap
200
200
Ifjúsági alap
0
300
Civil alap
3 700
3 200
Sport alap
15 000
13 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
1 385
0
Talajterhelési díj
500
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
6 500
3 348
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
6 096
Rendezvények alapja
6 000
5 400
TDM részére peszk.átad
1 700
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
0
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
733
733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
7 000
7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
2 500
0
Kállai adomány
14 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 201
1 354
0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás
810
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2010-2011.
945
Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012.
810
Közmunka pr. TÁMOP 1.1.2 (bér és jár.)
Közfogl.saját erő
1 500
Fürdő hitelfelvét
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása
2 937
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
3 000
IKSZT beruházás
2 724
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
25 546

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
62 149
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
15 771
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi alap
Helyi védelem pályázható alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.
10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség
16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv
4 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész
54 000
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)
7 500
Kötvény fel nem használt része
602 596
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s
11 000
Vállalkozói alap
0
Közösségi közlekedés saját erő
5 809
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t
5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.
1 500
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv
1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása
824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)
1 000
Lakossági útép.hj.visszafiz.
1 485
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját e
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa me
Ivóvízmin. Javító pr. KEOP 1.3.0 önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő MÁK pályáza
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évi
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet kö
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet kö
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő
Tanyafejlesztési pr. Gépek besz. Önerő
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Idősek otthona ép.felúj. TIOP-3.4.2-11/1, önerő
Rózsahegyi energiakorszerűsítés
Fűtéskorszerűsítés-új kút bekötés KEOP önerő
Kerékpárút építés DAOP önerő
Kerékpárút építés KÖZOP önerő
Csomópont kiépítése önerő
26

96 352

0
800
0
0
1 522
1 848

0
0
0
0
7 500
243 901
0
0
0
0
0
0
0
0
22 150
29 155
0
3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197
0
15 100
2 632
0
15 000
10 000
25 000
20 000

6. melléklet

4.
4.

Ipari Park közműhálózat bővítés önerő
Szennyvízcsatorna bővítés (Áchim-Endrődi utca)
Mezőgazdasági utak építése
Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé)
Blaha úti zebra építése önerő
Iparűzési adó túlfizetés
Bérbeadott ingatlan energetikai tanusítvány kész.
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás
Fürdő hitelfelvét
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
11.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
11.
Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

27

20 000
3 000

740 671
802 820
802 820
802 820

500
500
36 793
1 000
4 930
25 000
549 025
645 377
645 377
645 377

5 000

5 000

5 000
807 820

5 000
650 377

6/a melléklet

Kötvény felhasználás alakulása
Összege (E Ft)
Megnevezés
Fejlesztési hiányunk
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés
Törlesztés kötvényből
Tartalékba hely.

2012. évi terv

302 421
302 421
197 497
243 901

Megnevezés
Intézményi felújítási kiadás
Járda felújítás
Orvosi rendelők felújítása
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak befejez

Adat E Ft
5 500
2 000
6 000
10 000

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1
Ivóvízmin. Javító pr. KEOP 1.3.0 önerő
Kátyúzás és útfelújítás
Kerékpárút felújítás
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép.
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Bajcsy út bokrok telepítése
Hivatal mögött partfal megerősítés
Új buszmegállók parkosítása
Közvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyák, Győzele
Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
Belvíz külterületi vízjogi engedély
Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem
Tervek belvíz
Gravimetriai alappont
Belvíz VII. ütem
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő
Közösségi közlekedés saját erő
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Fűtéskorszerűsítés-új kút bekötés KEOP önerő
Kerékpárút építés DAOP önerő
Kerékpárút építés KÖZOP önerő
Csomópont kiépítése önerő
Ipari Park közműhálózat bővítés önerő
Szennyvízcsatorna bővítés (Áchim-Endrődi utca)
Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé)
Blaha úti zebra építése önerő
Bérbeadott ingatlan energetikai tanusítvány kész.
Egyéb általános tartalék
Összesen

22 150
29 155
4 042
15 000
809
2 737
2 000

1 800
7 239
2 000
2 000
2 000
675
37 780
1 800
1 230
16 000
13 197
5 825
8 850
2 632
15 000
10 000
25 000
20 000
20 000
3 000
500
500
1 000 Köt.váll.
5 000 151 073
302 421
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Forrás kijelölése nélkül a Képviselő-testület az alábbi célkitűzésekre kíván fokozott figyelemmel
lenni (pl. pályázati lehetőségek):
Megnevezés
Intézményi felújítások
Út és járdafelújítás
,
Németzug szivattyú felúj.
Magtárlaposi lakások befejezése
Belterületi útépítés
,
Parkoló építés
Közvilágítás bővítése
Új játszótér építése, régi játékok átal.
Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejlesztése
Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés
Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendezés
Holtág vízparti sétány kialakítása
Mirhó területrendezés
OMW-Besenyszeg záportározó, tereprendezés
Zöldpark eszközbeszerzés
Első lakáshozjutók támogatása
Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi ala
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Turisztikai alap
Ipari Park közmű bővítés
Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saját erő
Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész
Belvíz IV.ütem tervezés
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját er
Liget Fürdő egyéb fejlesztések
Köztemetők felújítása
Hármas-Körös csónakkikötő tervei
Öntözési feladatok továbbtervezése
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés saját erő
Orvosi rendelők (Fő út 3.) WC
Németzug, Hantoskert tápcsatorna
Révzugi zagykazetták
Szennyvíz ép. (Áchim-Endrődi)
Kerékpárút építés önerő (Kodály-Pájer)
Önkormányzati tulajdonú épületek karbantartási alapja
Polgármesteri Hivatal udvar felúj.
Praxisvásárlás
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)
Csókási park kialakítás I.ütem
Összesen

Adat E Ft
4 200
1 500
10 000
3 000
2 000
500
2 000
1 000
1 000
3 000
1 000
1 000
5 000
182
3 000
2 000
1 000
18 603
15 000
3 000
1 000
7 000
49 600
4 000
3 500
6 500
9 000
2 000
2 000
1 000
1 000
25 000
2 000
500
3 000
1 000
500
196 585
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege
mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

2010.évi tény
3 214 776
394 004
-79 662
3 529 118

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

2 864 622
166 062
453 273
0
-46 414
3 437 543

30

2011. évi

2012. évi terv

2 731 422
1 294 785
0

2 724 214
821 415
0

4 026 207

3 545 629

2 359 394
69 015
789 978
807 820

2 483 006
60 578
351 668
650 377

4 026 207

3 545 629

0

0
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MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK
Önkorm.ktgvetési támogatás
Normatív állami hj.
Normatív kötött
Központosított tám.

KIADÁSOK
758 026 Személyi juttatás
693 687
64 339
0

Önkorm.sajátos műk.bev.

Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó

272 834

Dologi kiadás

731 580

766 092
Ellátottak juttatásai

Helyi adók
Talajterhelési díj
Átengedett közp.adók
Egyéb sajátos folyó be

1 057 860

237 600
1 500
516 992
10 000

Saját bevételek

360 406

Átvett peszk.működési célra

680 122

Pénzmaradvány műk.célra

Működési bevétel összesen

7 200

Peszk.átadás,egyéb tám.

413 532

Működéssel kapcs.tartalék

96 352

14 712

2 579 358 Működési kiadás összesen

Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Lakáshoz jut.és fennt.f

2 579 358

0

Önkorm.sajátos felh.bev.
Helyi adók
Ép.és teleka.20%-a
Magánsz.komm.adója

6 900
33 000

Felh.és tőke jellegű bevétel

19 250 Felújítási kiadás

60 578

Átvett peszk.felhalmozási célra

74 518 Fejlesztési kiadás

84 091

806 703 Felh.c.peszk.átadás

40 580

0 Kölcsönök nyújtása

16 500

Pénzmaradvány felh.célra

39 900

Egyéb fin.bevétel
Kölcsönök visszatérülése

25 900 Hosszú lej.hitelek törl.
Felhalmozással kapcs.tartalék

Felhalmozási bevétel összesen
Bevétel összesen

966 271 Felhalmozási kiadás összesen
3 545 629 Kiadás összesen
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210 497
554 025
966 271
3 545 629

8 melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Források megosztása szempontjából
Megnevezés
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások
2. Központosított támogatás
3. SZJA
4. Gépjárműadó
5. Termőföld bérbeadása
6. Önkorm. Sajátos bevétele
7. Mezőőri járulék
8. Helyi adók
9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bev
10. Működési célú pénzeszköz átvétel
11. Működési célú pénzmaradvány
Működési célú bevételek összesen:
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési ki
2. Önkormányzat működési kiadása
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok
4. Kötelező céltartalék
Működési célú kiadások összesen:
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 %
4. Építményadó és telekadó 20%-a
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei
7. Kölcsönök visszatérülése
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevételek összesen:
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiad
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési ki
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.i
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.i
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése
Felhalmozási célú kiadások összesen:
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
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Adatok E Ft-ban
2012.évi terv
758 026
0
441 992
75 000
0
0
10 000
239 100
360 406
680 122
0
2 564 646
1 759 498
723 508
96 352
0
2 579 358
-14 712

33 000
6 900
19 250
25 900
74 518
0
0
159 568
3 000
0
57 578
84 091
40 580
16 500
554 025
210 497
966 271
-806 703
-821 415
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. évi költségvetés működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
előző évi pénzmaradványok figyelembevételével
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban

2012.évi terv

Megnevezés
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások
2. Központosított támogatás
3. SZJA
4. Gépjárműadó
5. Termőföld bérbeadása
6. Önkorm. sajátos bevétele
7. Mezőőri járulék
8. Helyi adók
9. Önkormányzat.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatb
10. Működési célú pénzeszköz átvétel
11. Működési célú pénzmaradvány
Működési célú bevételek összesen:
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
2. Önkormányzat működési kiadása
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok
4. Kötelező céltartalék

1 759 498
723 508
96 352
0

Működési célú kiadások összesen:
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

2 579 358
0

IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 %
4. Építményadó és telekadó 20%-a
5. Fejlesztési célú kötött norm tám
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei (kötvény kamatbevételének ka
7. Kölcsönök visszatérülése
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevételek összesen:
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadása
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése
Felhalmozási célú kiadások összesen:
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
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758 026
0
441 992
75 000
0
0
10 000
239 100
360 406
680 122
14 712
2 579 358

0
0
33 000
6 900
0
19 250
25 900
74 518
0
806 703
966 271
3 000
0
57 578
84 091
40 580
16 500
554 025
0
210 497
966 271
0
0

9. melléklet
Működési kiadások 2011-2012.

Adatok E Ft-ban
Intézmény megnevezése

2011. évi eredeti ei.
Összes kiadás

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv.
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk.
Kner Imre Gimnázium
Oktatás összesen:
Városi Egészségügyi Int.összes
Térségi Szociális Gondozási Kö
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Cigány Kisebbség
Német Kisebbség
Katona J.Műv.K.és Tájház
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Gy.Városi Könyvtár
Városi Alapf.Műv.okt.Int.
Működési kiadás összesen

243 091
216 080
151 731
610 902
142 850
457 356
619 309
379 786
2 559
970
35 561
39 010
23 510
47 581
2 359 394

Szem.jutt.

155 043
136 967
99 040
391 050
65 281
207 863
159 235
74 281
0
58
16 552
26 145
13 161
30 266
983 892

Munkaa.terh.jár.

41 646
37 198
26 650
105 494
15 812
55 772
48 457
11 019
0
14
4 469
6 983
3 489
7 972
259 481

2012. évi terv
Dologi

Pénzeszk. átadás Összes kiadás

43 542
38 615
26 041
108 198
61 757
193 721
128 434
141 387
631
898
14 540
5 882
6 860
9 343
671 651

2 860
3 300
0
6 160
0
0
283 183
153 099
1 928
0
0
0
0
0
444 370

34

219 380
213 542
134 322
566 130
138 157
522 974
532 237
587 918
0
0
31 268
39 121
21 131
44 070
2 483 006

Szem.jutt.

147 643
137 166
85 676
370 485
62 283
214 558
154 741
173 237
0
0
14 906
26 437
12 202
29 011
1 057 860

aa.terh.jár.és szo

39 921
37 313
23 133
100 367
15 729
57 580
48 165
29 147
0
0
3 976
7 100
3 295
7 475
272 834

Dologi

27 162
35 403
25 513
88 078
60 145
250 836
67 047
234 286
0
0
12 386
5 584
5 634
7 584
731 580

Ellátottak ju Peszk.átadás

3 540
3 660
0
7 200

1 114

262 284
151 248
0

7 200

0
0
0
0
413 532
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Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények működési költségvetése
Adatok E Ft-ban
2011. évi eredeti ei.
2012. évi terv
ntézmény megnevezés
Össz.kiadáSaját bev. Normatív tÖnk.kieg.t Összes tám
Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.t Összes tám.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
243 091
12 957 124 135 105 999 230 134 219 380
6 670 112 710
100 000
212 710
Rózsahegyi Kálmán Kist.Ált 216 080
10 632 107 313
98 135 205 448 213 542
8 014 113 322
92 206
205 528
Kner Imre Gimnázium
151 731
11 137
87 545
53 049 140 594 134 322
5 827
79 232
49 263
128 495
Oktatás összesen:
610 902
34 726 318 993 257 183 576 176 567 244
20 511 305 264
241 469
546 733
Városi Egészségü. Int.
142 850
3 654 133 211
5 985 139 196 138 157
4 140 132 017
2 000
134 017
Térségi Szociális Gondozás 457 356
223 634 185 334
48 388 233 722 522 974 253 994 210 592
58 388
268 980
1 211 108 262 014
311 556
1 228 375 278 645
301 857
Önállóan működő intézmények működési költségvetése
Adatok E Ft-ban
2011. évi eredeti ei.
2012. évi terv
Össz.kiadáSaját bev. Normatív t Önk.kieg.t Összes tám.
Össz.kiadáSaját bev. Normatív tÖnk.kieg.t Összes tám
Közműv., Közgyűjt. És Tur.
35 561
10 753
24 808
24 808
31 268
7 800
0
23 468
23 468
Határ Gy.Városi Könyvtár
23 510
2 807
0
20 703
20 703
21 131
500
0
20 631
20 631
Térségi Humánsegítő Szolg
39 010
12 674
19 012
7 324
26 336
39 121
12 897
19 632
6 592
26 224
Városi Alapfokú Művészeto
47 581
5 171
24 792
17 618
42 410
44 070
4 566
23 464
16 040
39 504
145 662
31 405
70 453
135 590
25 763
66 731

ntézmény megnevezés

zene megyei

18920
18400
34 649

-1 302

zene megyei

GIMI

35

16040
16920
32 343

0
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2012. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)

Megnevezés
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Összesen

Tervezett kivetett
Költségvetésben adó
alapadó
tervezett bevétel mérséklés
30 000
30 000
0
4 727
4 500
227
37 323
32 000
5 323
200 000
200 000
0
5 000
5 000
0
277 050
271 500
5 550
-5 550

Különbség

A 2012. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel
összesen 271.500 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek
jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.
Építményadó, idegenforgalmi adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.
Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás
összege 227 E Ft.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában még mindig jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 5.323 E Ft, ami csökkenést mutat az előző évhez képest a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás adómentességének kifutása miatt.
Iparűzési adónál 2012-ben már nem számolhatunk közvetett támogatással, mivel a kisvállalkozásoknak
(2,5 Millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkezők) biztosított kedvezmény, mely bizonyos vállalkozásoknál lehetőséget biztosított
az iparűzési adó csökkentésére a megfizetett építményadó összegével azonos mértékben, az önormányzati rendeletünkben megszünt.

36

12. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. január 1.-jén meglévő
kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása

Megnevezés
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó törlesztés
Összes kötelezettségvállalás:

2012
210 497
210 497

2013
210 513
210 513

2014
210 496
210 496

2015
210 496
210 496

2016
210 497
210 497

A hosszú lejáratú kötelezettségvállalás alakulása
A 2008. február 27.-én lejegyzett 1.000.000.000.-Ft összegű CHF alapú kötvény visszafizetése 2011. március 31.-én
kezdődik, az utolsó törlesztő részlet fizetése 2018. február 27.-én válik esedékessé.
A 6.316.000 CHF visszafizetése egyenlő részletekben CHF-ben történik, melynek Ft értékét az aktuális CHF/HUF
árfolyam határozza meg.
2012. január 1-jén fennálló tőketartozás CHF-ben
2012-ben esedékes tőketörlesztés
2013-ban esedékes tőketörlesztés
2014-ben esedékes tőketörlesztés
2015-ben esedékes tőketörlesztés
2016-ban esedékes tőketörlesztés
2017-ben esedékes tőketörlesztés
2018-ban esedékes tőketörlesztés

5 474 014
CHF Kalkulált Ft (árf.250)
841 986
210 496 500
842 050
210 512 500
841 986
210 496 500
841 986
210 496 500
841 986
210 496 500
842 049
210 512 250
421 971
105 492 750
5 474 014
1 368 503 500

37

Forrás
kibocsájtott kötvény fel nem használt része
helyi adóbevétel
helyi adóbevétel

adatok E Ft-ban
2017
2018
210 512
105493
210 512 105 493

13. melléklet

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése
Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi
adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban
Megnevezés

összeg

Saját bevételek
Helyi adó bevételek
ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós)
Pénzügyi bef.bevételei
összesen

368 391
279 000
21 991
6 250
675 632

Bevételek 50%-a
Adósságot kel. Ügylet

337 816
210 497
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

pedagógus
óvodapedagógus
technikai
Csárdaszállási technikai
Csárdaszállási pedagógus

2012. évi nyitó
létszám (fő)

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

45
8
23
0
0

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

pedagógus
oktatást segítő
technikai
Csárdaszállás pedagógus
Csárdaszállás technikai

43
5
18
3
0

Kner Imre Gimnázium
pedagógus
technikai(gimn.és Sportcsarnok)

26
17

Városi Egészségügyi Intézmény

30

Térségi Szociális Gondozási Központ

Változás

-1
-3
-4

44
5
19
0
0
0
43
5
16
3
0
0
26
14
0
0
30
0
142
0
7
7
0
5
0
14
2
0
0
7
0
0

-2

-3

142

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés
pedagógiai sz.

7
7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus
technikai d.

Átszervezés
utáni
engedélyezett
létszám (fő)

-2

14
2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

7

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

0
0

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok
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Ebből: Igazgatás - Kt
Igazgatás (ügykezelői) - Kt
Okmányiroda - Kt
Gyámügyi Hivatal - Kt
Kisegítő fizikai - Mt
Mezőőri szolg. - Kjt
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen:
Intézmények összesen:
rövidítések:

49
4
2
3
5
63
467

0
49
3
2
2
5
0
61
450

-1
-1

-2
-17

Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál a technikai dolgozók közül 14 fő teljes munkaidős, 6 órás részmunkaidős 5 fő, valamint 4 órás 3 fő,
így összesen 19,25 fő a technikai dolgozók létszáma.

A Kner Imre Gimnáziumban a technikai dolgozók létszáma 2012. április 1.-től 3 fővel csökken.
2012. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 2,5 fő,
a gimnáziumi technikai dolgozók létszáma 11,5 fő, így összesen 14 fő a technikai dolgozói létszám.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2012. március 1.-től a szakmai munkakörben foglalkoztatottak (3 fő) munkaideje 2 órával csökken
és 2012. március 1.-től 1 fő létszámleépítés történik a költségek csökkentése érdekében.

A költségek csökkentése miatt 1 fő takarítói munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonya 2012. március 1.-től megszűnik.
2012. március 1.-től 2 fő teljes munkaidős, 2 fő 6 órás részmunkaidős, és 1 fő 4 órás részmunkaidős dolgozó.
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél február 1.-től 1 fő munkaideje 8 óráról 6 órára csökken.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 1 fővel csökken.

További 1 fő csökkenést eredményez, hogy a kisegítő fizikai munkakörben foglalkoztattottaknál 1 fő teljes munkaidős dolgozó
munkaideje 4 órára csökken, így az 1 fő teljes munkaidős, 1 fő 6 órás munkaidejű, és az 1 fő napi 4 órában foglalkoztatott
dolgozó létszáma átszámítva 2,3 főnek felel meg.

40
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Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszám és működési kiadás előirányzata

Foglalkoztatni kívánt összes létszám:
ebből: 107 fő 11 hónapig napi 8 órás m.idő
50 fő 6 hónapig napi 8 órás m.idő
Átlagos statisztikai állományi létszám:

Költség megnevezése
Munkavállalók munkabére
Munkabérek járulékai
Bér és járulék összesen
Munkabérek és járulékai után
támogatási összeg
Közvetlen költségek
Szervezési költség
Támogatási igény összesen

igényelt

(munkabérek és járulékai után igényelt
támogatási összeg+közvetlen költség
+szervezési költség)
Felajánlott saját erő összege
Képzés költsége

157 fő

123 fő
A támogatás teljes
időtartamára (Ft)
2012.
107546775
16784757
124331532
124331532
37296870

161628402
0
0

+ ezen felül a mezőgazdasági programrész indulása esetén:
Fő
Projekt
Mezőgazdaság
Fólia
Növény
Homoktövis
Ex. Állat
Összesen

Hónap

SM

Eszköz

Szak.kép. Összes

Bér+J

Összesen

Eszköz

Infrastruktú
ra

Összesen

7

15

2

17

8 032 395

3 565 600

3 115 600

450 000

11 597 995

6
8

40
15

4
2

44 17 651 520
17 9 179 880

14 702 250
1 549 900

13 540 250
1 399 900

1 162 000
150 000

32 353 770
10 729 780

12

15

3

18 14 832 180

14 328 400

9 628 400

4 700 000

29 160 580

7,66

85

11

96 49 695 975

34 146 150

27 684 150

6 462 000

83 842 125
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Mezőgazd. program átlagos stat.létszám:

61 fő
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
AugusztusSzeptemberOktóber Novembe DecembeÖsszesen
Nyitó egyenleg
821 415
847 288
810 289 679 859 621 840 557 599 478 704 340 774
253 581 157 752 102 814 53 393
821 415
Bevételek:
1. Helyi adó
8 000
6 000
78 650
19 000
5 000
4 000
4 700
6 500
82 000
24 000
4 000 37 150
279 000
65 658
42 393
39 291
41 876
41 876
39 291
39 291
42 393
39 291
41 876
44 978 38 778
516 992
2. Átengedett közpon
0
1200
2 000
2 500
1400
1 000
1050
1 500
2100
2 500
1 000
0
16 250
3. Önkormányzati sa
96 269
62 158
57 610
61 400
61 400
57 610
57 610
62 158
57 610
61 400
65 948 56 853
758 026
4. Központi ktgvetés
5. Saját bevétel
22 500
23 000
34 900
37 000
39 000
32 000
34 000
21 000
43 716
34 000
43 000 35 190
399 306
42 000
47 000
85 000
62 000
57 600
60 325
62 000
59 715
68 000
65 000
71 000 75 000
754 640
6. Átvett pénzeszköz
234 427
181 751
297 451 223 776 206 276 194 226 198 651 193 266
292 717 228 776 229 926 242 971 2 724 214
7. Bevételek (1.+…+6
8. Finanszírozási művelet
0
546 298 386 528 332 740 296 364 3 545 629
9. Bevétel mindössze 1 055 842 1 029 039 1 107 740 903 635 828 116 751 825 677 355 534 040
Kiadások:
0
89 000
91 000
92 000
90 600
90 600
90 600
85 000
86 920
86 500
85 000
84 000 86 640 1 057 860
10. Személyi juttatás
11. Munkaadót terhe
22 936
23 452
23 710
23 350
23 350
23 350
21 900
22 613
22 290
21 900
21 650 22 333
272 834
12. Dologi kiadás
71 918
70 000
70 000
64 000
58 000
51 000
51 000
51 000
57 662
56 000
63 000 68 000
731 580
13. Egyéb pénzeszk.
21 000
28 298
36 334
36 334
36 334
36 334
39 044
37 334
37 334
36 518
34 334 34 334
413 532
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
3600
3600
0
0
7 200
15. Működési kiadás
204 854
212 750
222 044 214 284 208 284 201 284 196 944 197 867
207 386 203 018 202 984 211 307 2 483 006
16. Felújítás
20000
1 674
3 400
4 500
3 800
2 500
3 600
21 104
60 578
17. Beruházás
3700
6000
135000
15 000
8 000
9 500
15 000
23 000
120 468
2 500
6 500
7 000
351 668
18. Felhalmozási kia
3700
6000
155000
16 674
11 400
14 000
18 800
25 500
124 068
23 604
6 500
7 000
412 246
208 554
218 750
377 044 230 958 219 684 215 284 215 744 223 367
331 454 226 622 209 484 218 307 2 895 252
19. Kiadások együtte
20. Finanszírozási művelet
0
21. Összes kiadás (1
208 554
218 750
377 044 230 958 219 684 215 284 215 744 223 367
331 454 226 622 209 484 218 307 2 895 252
22. Tartalék
50 837
50 837
50 833
57 837 120 837
57 092
57 092
57 092
69 863 78 057
650 377
208 554
218 750
427 881 281 795 270 517 273 121 336 581 280 459
388 546 283 714 279 347 296 364 3 545 629
23. Kiadás mindössz
847 288
810 289
679 859 621 840 557 599 478 704 340 774 253 581
157 752 102 814
53 393
0
24. Bevétel, kiadás e
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Likviditási terv a 2012. évi költségvetéshez
(adatok eFt-ban)

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

Személyi jellegű juttatás 13 421
Munkaadót terhelő kiadá 3 638
Dologi kiadások
2 266
0
Ellátottak pénzbeli juttat
0
Működési célú pe. átadá
Összesen:
19 325

12 231
3 309
2 826
0
1 114
19 480

12 465
3 379
2 470
0
0
18 314

13 681
3 708
1 625
0
0
19 014

12 495
3 388
1 342
0
0
17 225

65
0
17 160
17 225

Saját bevételek
65
Átvett pénzeszköz
335
Önkormányzati támogat 18 925
Összesen:
19 325

75
1 114
18 291
19 480

65
0
18 249
18 314

75
750
18 189
19 014

Havonkénti likviditás
jun.
júl.

összesen

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Kiadások:
12 037
11 849
3 264
3 196
961
1 361
0
0
0
0
16 262
16 406

11 577
3 123
730
0
0
15 430

12 941
3 437
4 848
3 540
0
24 766

13 669
3 708
2 449
0
0
19 826

10 698
2 926
3 318
0
0
16 942

10 579
2 845
2 966
0
0
16 390

147 643
39 921
27 162
3 540
1 114
219 380

Bevételek:
85
95
0
0
16 177
16 311
16 262
16 406

75
0
15 355
15 430

2 963
713
21 090
24 766

65
0
19 761
19 826

65
0
16 877
16 942

65
0
16 325
16 390

3 758
2 912
212 710
219 380
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS DIÁKOTTHON
5502 GYOMAENDRŐD, NÉPLIGET ÚT 2.
2012. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

I. KIADÁSOK
Megnegvezés

Január

Személyi juttatás
11 811
Munkaadókat terhelő j
3 289
Dologi kiadások
4 936
Ellátottak juttatása
0
∑ Működési kiadás
20 036
Felújítási, felhalmozási kiadás
∑ KIADÁS
20 036

Február

Március

Április

Május

Június

11 609
3 234
3 352
0
18 195

11 608
3 234
3 294
0
18 136

11 608
3 112
3 344
0
18 064

11 708
3 161
1 983
0
16 852

11 608
3 134
2 499
0
17 241

18 195

18 136

18 064

16 852

17 241

Július

11 062
2 987
2 598
0
16 647
3 413
20 060

Augusztus Szeptember Október

11 919
3 218
933
0
16 070
3 412
19 482

November

December

∑

12 159
3 283
2 422
2 928
20 792

10 692
2 887
3 492
732
17 803

10 692
2 887
3 280
0
16 859

10 690
2 886
3 270
0
16 846

137 166
37 313
35 403
3 660
213 542

20 792

17 803

16 859

16 846

213 542

II. BEVÉTELEK
Megnegvezés

Január

Működési bevételek
Kistérségi normatíva
321
Önkormányzattól átve
339
Normatív támogatás
9 444
Önkormányzati kiegés
9 932
∑ Működési bevétel
20 036
Felújítási, felhalmozási bevétel
∑ BEVÉTEL
20 036

Február

Március

Április

Május

321
339
9 444
8 091
18 195

321
339
9 444
8 032
18 136

321
339
9 444
7 960
18 064

50
321
339
9 444
6 698
16 852

18 195

18 136

18 064

16 852

Június

50
321
339
9 444
7 087
17 241
17 241
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Július

321
339
9 443
6 544
16 647
3 413
20 060

Augusztus Szeptember Október

321
339
9 443
5 967
16 070
3 412
19 482

November

December

∑

321
339
9 443
10 689
20 792

320
339
9 443
7 701
17 803

320
338
9 443
6 758
16 859

320
337
9 443
6 746
16 846

100
3 849
4 065
113 322
92 206
213 542

20 792

17 803

16 859

16 846

213 542

15/a. melléklet

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Gyomaendrőd
Likviditási terv 2012
e/FT

február
március április
május
junius
julius
augusztus szeptembeoktóber november december Összesen
január
Pénzeszközök forrásai
saját bevétel
285
492
485
485
485
585
585
485
485
485
485
485
5827
13977
10500
10500
10500
10500
10500
11000
9900
9900
10000
10500
10718
128495
önkormányzati támoga
átvett pénzeszköz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Források összesen:
14262
10992
10985
10985
10985
11085
11585
10385
10385
10485
10985
11203
134322
Pénzeszköz felhasználás ( működés )
személyi juttatás
ma terhelő járulékok
dologi kiadások
Felhasználás összes

7600
3562
3100
14262

7192
1800
2000
10992

6959
1800
2226
10985

7152
1800
2033
10985

7160
1800
2025
10985

7260
1800
2025
11085

Fejlesztési kiadás

45

7885
1800
1900
11585

6985
1600
1800
10385

6589
1771
2025
10385

6470
1800
2215
10485

6970
1800
2215
10985

7454
1800
1949
11203

85676
23133
25513
134322

15/a. melléklet

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. évre
Bevételek
Saját működési bevételek
Állami és társulási normatíva bevétel
Oktatási Intézmények étkeztetésének térítési díj bevétele

Oktatási Intézmények étkeztetésének normatíva bevétele

január

16 500
14 694
2 884
3 519

február

16 500
14 694
2 746
3 519

önkormányzati támogatás

Bevételek összesen
KIADÁSOK
Dologi kiadás

17 496
14 694
3 521
3 519

április

17 496
14 694
2 534
3 519

május

17 496
14 694
3 505
3 519

2 208

Támogató Szolg. Működési támogatás
Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól

március

1 770
5 316
44 683
január

7 664
45 123
február

4 028
45 466
március

június

július

augusztus szeptember október

17 496
14 694

17 496
14 694

17 496
14 694

3 519

3 519

3 519

2 208
6 541
44 784
április

5 570
44 784
május

5 853
43 770
június

17 496
14 694
3 521
3 519

17 496
14 694
2 872
3 519

november

17 496
14 694
3 521
3 519

2 208
1 788
37 497
július

2 011
37 720

3 346
44 784

6 203
44 784

augusztus szeptember október

5 554
44 784
november

december

összesen

17 501
14 690
2 360
3 519

207 965
176 324
27 464
42 228

2 211

8 835
1 770
58 388
522 974

4 514
44 795
december

összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

22 202
16 210
1 449
4 822

22 202
16 537
1 551
4 833

22 202
16 537
1 800
4 927

22 202
16 573
1 232
4 777

22 202
16 573
1 232
4 777

21 188
16 573
1 232
4 777

14 915
16 573
1 232
4 777

14 915
16 573
1 455
4 777

22 202
16 573
1 232
4 777

22 202
16 573
1 232
4 777

22 202
16 573
1 232
4 777

22 202
16 573
1 238
4 782

250 836
198 441
16 117
57 580

Kiadások összesen

44 683

45 123

45 466

44 784

44 784

43 770

37 497

37 720

44 784

44 784

44 784

44 795

522 974

Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
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Városi Egészségügyi Intézmény
Havonkénti likviditás 2012.
Megnevezés
Kiadások:
Személyi juttatások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Kiadások összesen:
Bevételek:
OEP finanszírozás
Saját bevételek
Munkaügyi Központ
Önkormányzati tám.
Bevételek összesen:
Likviditás helyzete:

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

4457286 5114404 5114404 6183404 5114404 5114404 5114404 5114404 5114404 5114404
1203467 1269778 1269778 1669519 1269778 1269778 1269778 1269778 1269778 1269778
5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5100000 5019379 4997881
10660753 11384182 11384182 12852923 11384182 11384182 11384182 11484182 11403561 11382063

5613006
1427532
4500000
11540538

5114404 62283332
1269778 15728520
5527888 60145148
11912070 138157000

11493300 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063
345000
345000
345000
345000
345000
345000
345000
345000
345000
345000
87000
87000
87000
87000
0
0
0
0
0
0
0
350000
112000
112000
112000
112000
112000
112000
112000
112000
11925300 11707063 11469063 11469063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063

10925063
345000
0
112000
11382063

10925070 131669000
345000
4140000
0
348000
642000
2000000
11912070 138157000

1264547

322881

84881 -1383860

-2119

-2119
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-2119

-102119

-21498

0

-158475

0

0
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Likviditási terv a 2012. évi költségvetéshez
(adatok eFt-ban)
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

Személyi jellegű juttatás 13 726
Munkaadót terhelő kiadá 4 267
Dologi kiadások
6 527
Műk.c.pe.átadás
22 634
Összesen:
47 154

13 530
4 208
6 320
21 700
45 758

13 426
4 176
6 153
21 700
45 455

12 949
4 030
5 648
21 700
44 327

12 650
3 940
5 272
21 700
43 562

Saját bevételek
175
Átvett pénzeszköz
Önkormányzati támogat 46 979
Összesen:
47 154

179

181

187

216

45 579
45 758

45 274
45 455

44 140
44 327

43 346
43 562

Havonkénti likviditás
jun.
júl.

összesen

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Kiadások:
12 500
12 650
3 890
3 920
5 039
4 650
21 700
21 700
43 129
42 920

12 650
3 940
4 558
22 450
43 598

12 650
3 940
4 789
21 750
43 129

12 600
3 920
4 873
21 750
43 143

12 730
3 963
6 409
21 750
44 852

12 730
3 971
6 809
21 750
45 260

154 791
48 165
67 047
262 284
532 287

Bevételek:
227
246

251

209

180

173

171

43 347
43 598

42 920
43 129

42 963
43 143

44 679
44 852

45 089
45 260

2 395
0
529 892
532 287

42 902
43 129

42 674
42 920
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2012. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
Adatok E Ft-ban
Kötelezettség
váll.össz.
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0 saját erő szükségl
114 894
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)
97 660
Saját erő
17 234
EU Önerő Alapba pályázat:Min.97.660 E Ft, max.114.894 E Ft
Kötelezettség
váll.össz.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B saj
152 198
Forrásai
Támogatás (önerő MÁK pályázatból)
76 098
Saját erő
76 100

2013.
87 873

2014.
27 021

74 692
13 181

22 968
4 053

2013.
72 577

2014.
39 386

2015.
849

36 288
36 289

39 386
39 386

424
425

MÁK Önerő pályázat: 76.098 E Ft

Közmunka program TÁMOP 1.1.2
Forrásai
Támogatás
Saját erő

IKSZT beruházás (Öregszőlő)
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Kötelezettség
váll.össz.
812

2013.
812

812

812

Kötelezettség
váll.össz.
3 300

2013.
2 200

2014.
1 100

2 200
0

1 100
0

3 300
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Segélyezés számítása 2012.évre
Rendszeres pénzbeni ellátások
Megnevezés
Ápolási dij- 75 % tám.
24 % nyugdíjbizt.jár.
Időskorúak járadéka- 90 % tám.

fő szakfeladat
100
88211510
88211510

saját forrás
9 514
2 283

80%-90%-100%
támogatás
28 541
6 850

12

88211210

400

3 600

Rendszeres szoc. segély egészségká
FHT 80 %
Rendszeres szoc.s.-55 évnél idősebb

22
470
70

88211110
88211110
88211110

650
25 718
1 820

5 850
102 874
16 377

Rendszeres gyermekvéd.kedv.-hez kapcs. Es

980
800

88211810
88211310

0
4 992

11 600
44 928

0

88220110
88211410
88220210

900
800
2 000
49 077

8 100
7 200

Normatív lakás fenntartási tám-90 %
Adósság kezelési támogatás-90 %
Adósságcsökk-hez kapcs.lakásfenntart.-90 %
Közgyógyellátás méltányossági
Rendszeres segély összesen

Eseti pénzbeni ellátás
Megnevezés
Felnőtt átmeneti segély
Nevesített felnőtt átm. Segély (Bérlet)
Átmeneti nevelési segély(gyermek)
Óvodáztatási tám.
Kiegész.lakásfennt.tám. 90%
Temetési segély
Köztemetés
Idősek ajándéka
Köztisztviselők jutt.
Eseti segély összesen

75

800

88212210
88212210
88212410
88211910
88212110
88212310
88220310
88212910
88212910

saját forrás
4 000
300
3 000

235 920

Támogatás

1 800
2 400
4 000
2 500
2 700
700
19 600

Első lakáshoz jutók támogatása
kamatmentes kölcsön
végleges támogatás
Elemi kár

1 800

3 000

2012.
72956
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2011.
72 677

9 000
8 000
2 000
284 997

összesen
4 000
300
3 000
1 800
2 400
4 000
2 500
2 700
700
21 400

3 000
2 000
1000
1 000

1 000
2009.

Adatok E Ft-ban
összesen
38 055
9 133
0
4 000
0
6 500
128 592
18 197
0
11 600
49 920

86672
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Az Önkormányzat bevételeinek részletezése 2012. év

Bérleti díjak

2012. havi nettó

áfa 2012. évi nettó

(Ft/hó)
Dr Nyerges József
BM Munkaügyí Központ
Bak János
Markt Platz Egyéni Cég
Csemetekert Kht.
Szivárvány Kht.
Margaréta Kht.
Szabó Istvánné Kht.
Szmola Kht.Fő úti Óv.
Szmola Kht.Szabadság úti Óv.
Tulipános Kht.
Liget Fürdő Kft.
Liget Fürdő Kft.Termálkút
Mozgáskorlátozottak E.
Hulladékgyűjtő udvar
Békés Megyei Agrárkamara
Kulik Z.Hantoskert ter.haszn.
UPC Kft. Fő ú.173-179.kábeltévé
Vaszkó S.Fő ú.173-179.
Kiss S.Erzsébet Liget
Gyoma Gazda Bt
Saját földek haszonbére
Reg. Hulladéklerakó Kft.
Összesen

áfa 2012. évi bruttó

(Ft/év)
6 400
105 030
5 090
208 000
33 240
79 200
34 680
45 960
30 840
25 200
25 080
797 441
0
3 725
43 000
2 695
0
11 250
9 500
0
17 000

1 728
28 358
1 374
56 160
8 975
21 384
9 364
12 409
8 327
6 804
6 772
215 309
0
1 006
11 610
728
0
3 038
2 565
0
4 590

1 483 331

Lakásingatlanok bérleti díja
Ordasi József
Kozma Mátyás
Vígh Károly
Kovács Margit
Víg István
LAKÁSING.BÉRL.DÍJA ÖSSZ.
Továbbszámlázott bérleti díj
Sportcsarnok vil.lámpatest bérl.díj

(Ft/év)

2012. évi bruttó

(E Ft/év)

400 499

76 800
840 240
61 080
2 496 000
398 880
950 400
416 160
551 520
0
0
300 960
9 569 292
458 980
44 702
516 000
32 335
1 040
135 000
114 000
603 530
204 000
8 139 524
20 000 000
45 910 443

20 736
226 865
16 492
673 920
107 698
256 608
112 363
148 910
0
0
81 259
2 583 709
123 925
12 069
139 320
8 731
281
36 450
30 780
162 953
55 080
2 197 671
5 400 000
12 395 820

97 536
1 067 105
77 572
3 169 920
506 578
1 207 008
528 523
700 430
0
0
382 219
12 153 001
582 905
56 771
655 320
41 066
1 321
171 450
144 780
766 483
259 080
10 337 195
25 400 000
58 306 263

98
1 067
78
3 170
507
1 207
529
700
0
0
382
12 153
583
57
655
41
1
171
145
766
259
10 337
25 400
58 306

10 472
6 567
10 866
8 079
2 598
38 582

2 827
1 773
2 934
2 181
701
10 417

125 664
78 804
130 392
96 948
31 176
462 984

33 929
21 277
35 206
26 176
8 418
125 006

159 593
100 081
165 598
123 124
39 594
587 990

160
100
166
123
40
588

74 122

20 013

889 464

240 155

1 129 619

1 130

51

470
384

18. melléklet

16 038
4 330
Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball C
VSE Sportpálya
12 354
3 336
Összesen
102 514
25 629
Megj: 4,2% infláció növekedéssel számolva, ÁFA 27 %.
Gyógyszertár bérleti dij /előző évi forgalmi adatok alapján/
Pharma Csaba
725 000 195 750
Endrődi Patika
0
Összesen
725 000 195 750
Bérleti díj összesen
Közterület foglalás
Endrődi Cuti Kft.
Egyéb közter. foglalás
Közter.fogl.összesen
Holtágak haszonbére
Körösi Halász Szövetkezet
Templom-zugi Horgászegyesület
Kecsegés-zugi Horgászegyesület
Pap-zugi Horgász Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Sóczó-zugi Horgász Egyesület
Holtágak haszonbére összesen

192 456
148 248
1 230 168

51 963
40 027
332 145

244 419
188 275
1 562 313

244
188
1 562

2 900 000

783 000
0
783 000

3 683 000
0
3 683 000

3 683
0
3 683

38 372
106 163
144 535

180 492
499 358
679 850

180
499
680

290 521
204 244
137 541
507 646
275 232
1 415 184

291
204
138
508
275
1 415

2 900 000
22 364 071

12 920

3 488

12 920

3 488

1295594

349810

142 120
393 195
535 315
Áfa

14 081 372
228 757
160 822
108 300
399 721
216 718
1 114 318

61 764
43 422
29 241
107 925
58 514
300 866
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Képviselők tiszteletdíja
Megnevezés
Bizottság elnökök (3 fő)
Képviselői alapdíj
Bizottság elnöki pótlék
Összesen

2011.dec.1 hó

2012.év 11 hó

Összesen

107 100
88 500

1 178 100
973 500

1 285 200
1 062 000
2 347 200

71 400
14 280

785 400
157 080

856 800
171 360
1 028 160

Képviselők (7 fő)
Képviselői alapdíj
Bizottsági tagsági pótlék
Összesen

249 900
125 300

2 748 900
1 378 300

2 998 800
1 503 600
4 502 400

Nem képviselő bizottsági tagok (7 fő)

125 300

1 378 300

1 503 600

Tiszteletdíjak mindösszesen
TB (26 %)

781 780
203 263

8 599 580
2 235 891

9 381 360
2 439 154

Alpolgármester (1 fő)
Alap tiszteletdíj
Költségtérítés
Összesen

Alap összegek
Bizottság elnökök
Képviselői alapdíj
Bizottság elnöki pótlék

2012. év Ft/hó
35 700
29 500

Alpolgármester

71 400

Képviselők
Képviselői alapdíj
Bizottsági tagsági pótlék

35 700
17 900

Nem képviselő bizottsági tagok

17 900
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Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást
végzők 2012. évi díjtételei
(az összegek bruttóban értendők)
Óvodai ellátás
Megnevezés
Csemetekert Óvoda
Szivárvány Óvoda
Margaréta Óvoda
Tulipános Óvoda
Szmola Fő úti óvoda
Szabadság úti óvod
Selyem úti óvoda
Csoda Vár Gyermekc.
Szivárvány Bölcsőde
Selyem úti Bölcsőde
Összesen

Férőhely

2011. októberi
gyereklétszám

fő
83
74
82
40
50
30
90
24
24
24

Egyéb önkormányzati feladatok
Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó

fő
54
67
76
23

Önkorm.jutt.
Ft/hó/gyerekléts
zám
7 025
7 615
7 095
7 970

90
20
20
20

7 205
11 880
12 930
10 420

Éves
önk.tám.óvodai
létszám alapján

Ft
4 552 200
6 122 460
6 470 640
2 199 720
0
0
7 781 400
1 425 600
3 103 200
2 500 800
34 156 020

598 315 Ft/hó
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Éves
önk.tám.férőhely
alapján

Ft
6 996 900
6 762 120
6 981 480
3 825 600

7 781 400
1 710 720
3 723 840
3 000 960
37 782 060

21. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
Megnevezés
Kerékpárút építés (Fő út-Bajcsy)
Közösségi közlekedés saját erő
IKSZT
Gyomaendrőd Belvíz III.

Bevétel
3 506
24 865
2 724
176 302

Kiadás

Saját erő

4 930
30 690
6 450
214 082

Megjegyzés
2011.évről áthúzódó pályázat (a kiadás tám.visszafizetési köt., s.e-t csökkentő
bev.Bükki Bánya tervdok.ért.sz. 1.032 E Ft összegű bev.)

1 424
5 825 2010. évről áthúzódó nyertes pályázat Szarvas gesztorságával
3 726 2011. évről áthúzódó pályázat
37 780

2011. évről áthúzódó pályázat Körös-szögi Kistérség TT gesztorsággal, nincs a

Települési szeméttelep rekultivációja
Dél-alföldi ivóvízminőség javító program

Tervezett és benyújtott pályázatok
Szennyvíztisztító telep fejlesztése
Belvíz VIII. ütem
Belterületi utak építése, felújítása
Szociális alapellátások infrastrukturális fejl.
Benntlakásos intézmények fejlesztése
Kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása a Kodály Zoltán
utca és az endrődi közúti híd között
Rakodóudvar kialakítása a gyomai pályaudvar mellett

1 230 birtokomban a pályázat
21 276 EU Önerő Alapon felüli saját erő összege, folyamatban lévő pályázat

35 550

6 008

91 929
116 539
50 000
180 000

102 143
129 488
52 632
180 000

41 558 2015-ig megvalósítandó pályázat, döntés a napokban váérható
10 214
12 949
2 632
0
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a teljes megvalósítási költséget 2012-re terveztük be a határozat szerint, a pályázat
nincs a birtokomban
pályázat elbírálása folyamatban van
pályázat elbírálása folyamatban van
a pályázat költségvetésének készítése folyamatban van

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló
10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítására legutóbb 2011. áprilisában került sor, a központi konyha
kialakításával kapcsolatban. A módosítással a rendelet szabályozásköréből kikerült a korcsoportonként
meghatározott nyersanyagnorma. Ennek szabályozása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendeletben jelenik meg.
Jelen módosítás adminisztrációs módosítás, a rendelet szövegéből törölni kell a térítési díj meghatározására
vonatkozó utalást, mely szerint a térítési díjak meghatározása a Gyvt. és végrehajtási rendeletei alapján történik.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012. (…..) önkormányzati rendelete
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti az ÖR. 16. § (4) bekezdés b) pontja.
Záró rendelkezések
2 § Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. február
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

Döntési javaslat
"A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló
10/2009. (III. 05.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
a rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testület számára.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2011. február 15-i ülésén tárgyalta a Térségi Szociális
Gondozási Központ szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak módosítását, meghatározta a 2011. március 01. napjával
fizetendő intézményi térítési díjak összegét.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2011. január 1.
napjával életbe lépett módosítása szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül
meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát jelölte meg, ezért a tavalyi eljárási rendnek megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rendeletén átvezetésre kerülnek a társulás által meghatározott térítési díjak.
Indokolás
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2011. március 01. napjával bevezetésre kerülő
intézményi térítési díj és nyersanyagnorma.
Kockázatelemzés:
A térítési díjak megállapításánál a törvényi előírásoknak megfelelően került sor az intézményi térítési díjak
összegének meghatározása. A fenntartó az időskorúak és a fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül, a
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel esetében élt az önkormányzati kompenzáció lehetőségével.
Ebben az esetben nő az intézmény önkormányzati támogatása, azonban ezeknél a szolgáltatásoknál, ha a számított
térítési díjak bevezetésére kerülne sor, akkor az, az adott szolgáltatás megszüntetését okozná, a nappali ellátás
klubjainak kiüresedését vonná maga után.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012. (…..) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Záró rendelkezések
2 § Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
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Gyomaendrőd, 2012. február
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

1. melléklet a /2012 ( ) önkormányzati rendelethez
A
Intézménynél alkalmazott
nyersanyag normák (nettó
áron)

1

Intézménynél alkalmazott nyersanyag normák
B
C
D
E
F
Reggeli Tízórai
Ebéd
Uzsonna Vacsora

2 Óvoda 3-6 éves
3 Általános iskola alsó tagozat 710 éves
4 Általános iskola felső tagozat
11-14 éves
5 Középiskola 14 év felett
6 Idősellátás

G
Kollégium
étkezés
összesen

55,55,-

55,70,-

138,170,-

40,50,-

95,95,-

383,440,-

H
Háromszori
étkezés
összesen
233,290,-

60,-

80,-

180,-

70,-

100,-

490,-

330,-

100,140,-

-

192,275,-

-

142,175,-

434,-

192,590,-

2. melléklet a /2012 ( ) önkormányzati rendelethez

1

Ellátási forma

Térítési díjak szolgáltatásonként
A

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
Szociális étkeztetés GYOMAENDRŐD
Szociális étkeztetés HUNYA
Szociális étkeztetés kiszállítási díja
Házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
12 - Átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás
13 - Demens ellátottak részére
14 - 1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos szoba
15 - 1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba demens ellátottak részére

B
C
1993. évi III. tv szerint Önkormányzat
számított intézményi kompenzáció
térítési díjak 2012.
évre
410,-+110,-(ÁFA)
410,-+110,-(ÁFA)
100,395,412,466,986,-

----362,416,416,-

2.700,81.000,2.490,74.550,2.835,85.050,2.610,78.300,2.385,71.550,-

-----------

16 Átmeneti elhelyezés Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
17 TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
18 - Személyi segítés Szociálisan rászorultak részére
140,19 - Szállítás Szociálisan rászorultak részére
30,20 - Személyi segítés Szociálisan nem rászorultak részére
400,21 - Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rend. 12/A § alapján
150,22 Vendégétkezés térítési díja: az igénybevett szolgáltatás nyersanyagnormája + rezsi költség + ÁFA
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Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport az előterjesztést megtárgyalta és azt vitára
alkalmasnak ítélte, ebben a formában javasolja a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Döntési javaslat
"A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
a rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testület számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és
lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Aszociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról
szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát egyrészt a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 2012. január 01. napján hatályba lépett változása tette
szükségessé:
Ha az adósságcsökkentési támogatás a támogatott személy kötelezettségének nem teljesítése miatt szűnik
meg, a megszüntetéstől számított 48 hónapon belül a támogatás ismételten nem állapítható meg.
Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24
hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.
A törvényi feltételek változása miatt a helyi rendelet teljes felülvizsgálatára is sor került. A rendelet sok esetben
tartalmazott olyan szabályozást, mely szabályokat a Sztv. és annak végrehajtási rendelete már rögzített. A Sztv.
55/C. § (4) bekezdése határozza meg az önkormányzatok számára, hogy az adósságkezelési szolgáltatás szabályai
közül mely feltételeket határozhatja meg:
helyben elismerhető lakásnagyságot és minőséget,
az 55/B. § (3) bekezdésében meghatározottak közül az adósságkezelési szolgáltatásba bevont
adósságtípusok körét és összegük felső határát,
az adósságcsökkentési támogatás folyósításának módját,
az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeket,
a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítási módját,
az eljárási szabályokat,
az adósságkezelési tanácsadást végző intézmény által ellátandó feladatokat,
az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját.
A törvényi felhatalmazás figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, mely már nem tartalmazza azokat a
szabályozásokat, melyek magasabb szintű jogszabályokban már rögzítésre kerültek. A tervezet új rendelet
megalkotásáról szól, az eredeti 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett, hisz
olyan mértékű lett volna az alaprendelet módosítása, mely már új rendelet megalkotását tetté szükségessé.
Indoklás
A rendelet felülvizsgálatával, új rendelet alkotásával megszűnt a párhuzamos szabályozás.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek
javításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. III. törvény 55/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
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Adósságkezelési szolgáltatás
1. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének
enyhítésére, lakhatási körülményeinek javítása céljából az e rendeletben foglalt feltételekkel adósságkezelési
szolgáltatást nyújt, melynek keretében a jogosultak adósságcsökkentési támogatásban és adósságkezelési
szolgáltatásban részesülnek.
2. § E rendelet hatálya azon magyar állampolgárokra, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, illetve a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra terjed ki, akiknek a lakóhelyéül szolgáló és tartozással
érintett lakásuk Gyomaendrőd Város közigazgatási területén van és e lakásban életvitelszerűen tartózkodnak.
3. § (1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthető az a személy,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem - a jövedelemigazolások tartalmára a Sztv. 10. §-ában
foglaltak az irányadók - nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élő személy esetén a 200%-át,
b) aki a 12/2001. (I. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott nagyságú lakásban lakik,
c) aki nem rendelkezik a Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nagyságú lakás helyben akkor elismert minőségű, ha annak becsült
forgalmi értéke nem lépi túl a vele azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakások helyben szokásos forgalmi
értékét.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás körébe vonható adósságok:
a) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás ( vezetékes gáz-, áramdíj-, víz- és csatornahasználati
díjtartozás),
b) a társasházi lakások esetén fizetendő közös-költség hátralék,
c) lakbérhátralék.
4. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásánál a kezelendő adósságok összegének felső határa 600.000.- Ft.
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke a kezelésbe vont adósság 50 %-a, maximum 300.000.-Ft.
(2) Ha a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja az (1) bekezdése szerinti felső határt, akkor ahhoz az
adósságtípushoz kell megállapítani az adósságcsökkentési támogatást, amely a legjobban veszélyezteti az adós
lakhatási feltételeit.
5. § (1)Az adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében a döntési jogkört átruházott hatáskörben a Polgármester
gyakorolja.
(2) Támogatás csak a költségvetésben e célra meghatározott keret összegéig állapítható meg. Az éves keret
maradványa a következő költségvetési évre nem vihető át.
(3) Az önkormányzat a szolgáltatókkal (továbbiakban: hitelező) keret-megállapodást köt az együttműködés
feltételeinek rögzítésére, melynek aláírására a polgármester jogosult.
6. § Adósságkezelési tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) a Térségi Humánsegítő Szolgálat keretein belül
működik.
7. § Az adósságkezelési szolgáltatás az adós kérelmére állapítható meg. Az eljárást a Térségi Humánsegítő
Szolgálat tanácsadójánál kell kezdeményezni az 1. számú mellékletben meghatározott formanyomtatvány
kitöltésével, aki a szükséges döntés előkészítő munka után, javaslatával a kérelmet mellékletekkel felszerelve átteszi
a Polgármesteri Hivatalához.
8. § (1) A döntést az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembevételével határozatba kell foglalni. A
határozatban rendelkezni kell:
a) az adósságkezelési szolgáltatásba vont adósságok összességéről,
b) az adósságcsökkentési támogatás összegéről és a folyósítás módjáról, adósságtípusonként felosztva,
c) az adósságkezelés időtartamáról,
d) tájékoztatást a támogatott mulasztásának jogkövetkezményeiről.
(2) A határozatban kötelezni kell a támogatott személyt, hogy
a) 15 napon belül kössön megállapodást az adósságkezelési tanácsadóval,
b) 30 napon belül igazolja, hogy az adósság önrészének befizetése megtörtént, vagy a támogatott a hitelezővel a
részletfizetésről megállapodott.
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9. § Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása a határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolását
követő 15 napon belül egy összegben vagy havi részletekben történik az adós vállalásától függően.
Adósságkezelési tanácsadás
10. § (1) A tanácsadó feladata a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok
mellett:
a) a döntés előkészítése során számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozódásának idejét
adósságtípusonként,
b) javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatalnak az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem teljesítésére, a
kezelésbe vonandó adósságok körére - figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztető adósságokra,
c) mellékletek beszerzése és a hiánytalan, a mellékletekkel felszerelt kérelem 8 napon belüli továbbítása a
Polgármesteri Hivatala felé,
d) adósságkezelési megállapodás megkötése az adóssal a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 15
napon belül.
e) a kapcsolattartás során a tanácsadó figyelemmel kíséri az adósságrendezés érdekében kötött megállapodások
betartását, feltárja az adósságkezelés időtartama alatt felmerülő problémákat és okait, közvetítőként részt vesz a
megoldások megkeresésében, preventív intézkedéseket hoz az újabb eladósodás elkerülése érdekében
(2) Az adósságkezelési megállapodás tartalmi elemei különösen:
a) a tanácsadó javaslata és az adós vállalása az adós háztartás fogyasztásának tudatos visszafogására,
b) az adós törlesztési kapacitása az önrész teljesítéséhez,
c) az adós hozzájárulása a tanácsadó részére az adósságra vonatkozó információk és adatok nyilvántartásához, a
változások követéséhez, az adósságkezelési megállapodásban foglaltak folyamatos figyelemmel kíséréséhez,
d) a kapcsolattartás szabályozása,
e) a tanácsadóval és a hitelezővel kötött megállapodások be nem tartásának jogkövetkezményei, az adós
nyilatkozata a következmények tudomásul vételéről.
Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 18/2004. (VI. 28.) KT rendelet, a 22/2005. (X.12.) KT rendelet 10. §-a, 11. §-a és 13. §-a, a
40/2008. (X. 31.) Gye. Kt. rendelet, valamint a 7/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. február
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző
1. melléklet a /2012 ( ) önkormányzati rendelethez
Kérelem minta

Kérelem
az adósságkezelési szolgáltatáshoz
Név:………………………………………… Születési név: ………………………………….
Születési hely: ……………………………… Születési idő: …………………………………..
Anyja neve: ………………………………… TAJ: …………………………………………...
Foglalkozás: ………………………………… Munkahely: …………………………………...
Havi jövedelem: ………………………………………………………………………………...
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Kérem Gyomaendrőd Város Polgármesterét, hogy részemre (családomnak) állapítson meg adósságkezelési
szolgáltatást.
A velem egy lakásban életvitelszerűen lakó személyek adatai:
Név
Rokoni kapcsolat
Születési idő
1
2
3
4
5
Egy főre eső jövedelem: ……………………
21

Havi nettó jövedelem*

*A jövedelmet annál a személynél kell feltüntetni, akire tekintettel folyósítják.
Egyéb forrásból származó jövedelem, illetve velem egy lakásban lakó személy jövedelme:
haszonbér ………………………………………………………………………………………
állatállományból, földművelésből ………………………………………………………………
telek, üdülő hasznosításából, (hely, nagyság) …………………………………………………
Lakáshasználatom jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, egyéb: ………………………………
A lakás összes alapterülete: …………………… helységei:
Helyiség megnevezése, alapterület:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Az általam lakott lakáson fennálló adósságaim:
vezetékes gázdíj ……………………………Ft ……………………………………időponttól
áramdíj ……….…………………………….Ft ……………………………………időponttól
víz- és csatornadíj ………………………….Ft …………………………………... időponttól
közös költség hátralék
társasházaknál ………………………………Ft …………………………………..időponttól
lakbérhátralék ………………………………Ft …………………………………...időponttól
Összesen: …………………………………...Ft
Támogatást kérő személy nyilatkozata:
·
vállalom az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat által megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá
·
vállalom az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (a velem egy lakásban élő hozzátartozóim személyes
adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék
A kérelemhez mellékelni kell:
a) az adósságkezelési támogatás körébe vont tartozások összegéről, keletkezésének időszakáról szóló igazolást,
b) a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, (hátralék-kezelési terv)
c) bérleti jogviszonynál a bérleti szerződés másolatát.
d) a lakásban életvitelszerűen együttlakóknak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolását:
- havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát.
Gyomaendrőd, 201…..…………………………..
…………………………………………….
ügyfél

……………………………………………..
ügyintéző

VAGYONNYILATKOZAT
A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1.) lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
címe: ________________________________________________________________.
2
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alapterülete:_____________m
tulajdoni hányad: _________
a szerzés ideje: ___________
becsült forgalmi értéke*: ____________________________
haszonélvezeti joggal terhelt: igen
nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
2.) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
címe: ________________________________________________________________.
alapterülete:_____________m2
tulajdoni hányad: _________
a szerzés ideje: ___________
becsült forgalmi értéke*: ____________________________
3.) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):________________
címe: ___________________________________________________________________
alapterülete:_____________m2
tulajdoni hányad: _________
a szerzés ideje: ___________
becsült forgalmi értéke*: ____________________________
4.) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat)
megnevezése:__________________________________________________________
címe: ________________________________________________________________.
alapterülete:_____________m2
tulajdoni hányad: _________
a szerzés ideje: ___________
becsült forgalmi értéke*: ____________________________
Gépjármű:

B. Egyéb vagyontárgyak

a)
személygépkocsi:
___________________________________
típus:
___________________________________
rendszám:
___________________________________
a szerzés ideje:
___________________________________
Becsült forgalmi érték**:
___________________________________
b)
tehergépjármű, autóbusz:
___________________________________
típus:
___________________________________
rendszám:
___________________________________
a szerzés ideje:
___________________________________
Becsült forgalmi érték**:
___________________________________
Tulajdonomban lévő jármű mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű:
Igen

Nem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (a velem egy lakásban élő hozzátartozóim személyes
adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék
Gyomaendrőd, 201.. …………………………… hó …………. nap
…………………………………………………………
kérelmező aláírása
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagjai bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkeznek, akkor a vagyonnyilatkozat
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett
vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.
*
Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
**
Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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VAGYON:
Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke,
illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi
értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja.
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog,
amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
Ügyintéző tölti ki:
Gyomaendrőd Város adónyilvántartása (ONKA, MEZOOR) alapján megállapítom, hogy a túloldalon feltüntetett
kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy az alábbi típusú adótárgyakkal rendelkezik.
Magánszemélyek kommunális adója: _____________________________________________
Telekadó: ___________________________________________________________________
Építményadó: _______________________________________________________________
Gépjárműadó:________________________________________________________________
Mezőőri járulék: _____________________________________________________________
Kelt: Gyomaendrőd, …………év………. hó …….. nap
Aláírás

……………………………………

Döntési javaslat
"A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról
szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
a rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 29-i ülésén tárgyalta az ifjúsággal
kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek módosítását, s azt
a döntési javaslatot fogadta el, hogy 2012. január elsejétől a pályázati és elszámolási eljárásokban kötelezővé teszi
az elektronikus kapcsolattartást.
A rendeletek gyakorlati hatályosulása érdekében a pályázó szervezetek, közreműködő intézményeink munkatársai,
illetve a szervezetek könyvelői részére 2011. december 15-én egy részletes tájékoztató előadást szerveztünk, ahol
bemutatásra került a pályázatok benyújtási és elszámolási eljárásának menete az elektronikus rendszeren keresztül.
Ennek szükségességét az adta, hogy a 2011. évi pályázatok elszámolását 2011. december 31. napjáig még
papíralapon is be lehetett nyújtani, de a rendeletek hatályba lépését követően 2012. január 1. után már csak
elektronikus úton volt lehetőség a pályázatok elszámolására és benyújtására. A közvetlen személyes találkozó
mellett levélben és a honlapunkon is folyamatosan informáltuk az érintetteket.
A jó előkészítés eredményeként a 49 elszámolásra kötelezettből 27 szervezet élt az elektronikus elszámolás
lehetőségével. Általános megállapítás volt, hogy az új elszámolási rend technikai nehézséget nem okozott sem a
pályázóknak sem pedig a pályázatkezelő szervezetnek.
A tavalyi rendeletek módosítások azonban nem érintették a Környezetvédelmi Alapból igényelhető támogatások
pályázati rendszerének korszerűsítését. Attól függetlenül, hogy ez évben nem tervez az önkormányzat ilyen célú
alap képzését mégis célszerű jogszabályi szinten rendezni e területet is a 2011. november 29-i ülés 5. napirendjének
előterjesztésében foglalt elvek és szabályozási szempontok szerint. A tavaly télen elkészült pályázati és elszámolási
űrlapok már támogatják a Környezetvédelmi Alap elszámolását és pályáztatását is.
../2011. (..) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban:
Ör.) 7. §-a kiegészül a következő (4a) és (4b) bekezdésekkel:
„(4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(4b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban
megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet
képviseletében eljárót.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzati fenntartású intézményszerkezetének
átszervezése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a januári ülésén további tárgyalásra javasolta a város
közoktatási helyzetének elemzését a jelenleg ismert törvényi meghatározások és az eddig felvázolt elképzelések
alapján.
A többszöri egyeztető beszélgetések összegzéseként megfogalmazódott azaz elképzelés, mely szerint az állam - a
nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazottak alapján – gondoskodjon az óvodai nevelés kivételével az
alapfeladatok ellátásáról. Valamint kerüljön áttekintésre annak lehetősége, hogy a Térségi Humánsegítő Szolgálat
szociális feladatot ellátó tevékenységei illetve a Sportcsarnok üzemeltetése milyen önkormányzati feladatellátás
keretében valósítható meg.
A nemzeti köznevelési törvény 2012. szeptember 1 napjával lép hatályba, de a legtöbb intézkedés késleltetve illetve
fokozatosan kerül bevezetésre. (Részletes tájékoztatás a 2012. január 26. Kt. ülés anyagában.)
Az óvodai nevelés
1. A városban mind két általános iskola ellát óvodai feladatellátást
Intézményi Társulás fenntartásában:
– Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda (röviden: RK)– Napsugár Óvoda és a Csárdaszállás
Óvoda
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület fenntartásában:
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda (röviden: KB)- Százszorszép Óvoda
2. Vállalkozásban lévő óvodai feladatellátás- Közhasznúsági szerződés alapján
- Vásártéri Szivárvány Óvoda – nyilatkozat alapján: vállalja az óvodai feladatellátást
- Selyem Úti Gyermekliget Óvoda – nyilatkozat alapján: vállalja az óvodai feladatellátást
- Tulipános Óvoda– nyilatkozat alapján: vállalja az óvodai feladatellátást
- Blaha Úti Csemetekert Óvoda – nyilatkozat alapján: visszaadja az óvodai feladatellátást 2012. július 1 napjától
- Jókai Úti Margaréta Óvoda – nyilatkozat alapján: nem vállalja tovább az óvoda működtetését a 2012/2013-as
szorgalmi évtől.
Azok az óvodák, akik nyilatkozataik alapján változatlan formában történő üzemeltetést vállalják azok továbbra is,
vállalkozásban működnének tovább.
A többi óvodát összefogva, egy új köznevelési intézményt kell/lehet alapítani.
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- megosztott fenntartású lesz az óvodai feladatellátás a városban, mely verseny helyzetet teremt, mert a
vállalkozásban maradó óvodák mindegyikében az óvodai feladatellátás mellett szerepel a bölcsődei illetve a családi
napközi ellátás (biztosítottabb a beíratás), míg az önkormányzati fenntartású intézményben csak óvodai feladat
ellátás lesz biztosítva,
- az óvodai és az iskolai beiratkozáskor az intézményeknek tájékoztatni kell a szülőket, hogy a beiratkozás minden
intézménybe lehetséges, de az elképzelt/tervezett átszervezések miatt a jelenlegi működési forma változhat és
változni fog az óvodák fenntartóit illetően illetve a telephelyek tekintetében,
- a két általános iskolától le kell választani az óvodai nevelést és az általános iskolák alapító okiratát ennek
megfelelően módosítani szükséges (legkésőbb: 2012. május 31.)
- az általános iskolák esetében célszerű lenne átgondolni - a költségmegtakarítás miatt is - a kihasználatlan
intézményi telephelyek sorsát: KB- Jókai út 6 sz., RK -Fő út 81/2. sz. A telephely megszüntetés átszervezésnek
minősül ezért alapító okirat módosításhoz fenntartói döntés szükséges
- az óvodai feladatellátásra egy önálló intézmény - önállóan működő költségvetési szerv létrehozása szükséges,
melyet célszerű lenne Intézményi Társulás fenntartásában megszervezni, mert a csárdaszállási óvodás gyermekek
után kistérségi normatíva igényelhető,
- az óvodai intézményrendszer alapítását el kell végezni, melynek lépései:
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2012. május 31. napjáig: fenntartó meghatározás, névválasztás, alapító okirat elkészítése,
2012. augusztus 31. napjáig: oktatási azonosító kérés, KIR – bejelentés, székhely-telephely illetve tagintézmény
megjelölése, intézményvezető illetve alkalmazotti közösség megválasztása/meghatározása, nevelési program
szakértői illetve fenntartói jóváhagyása)
A Térségi Humánsegítő Szolgálat (röviden:THSZ) oktatási ágazathoz kapcsolódó feladatellátását az állam veszi át
2013. január 1 napjától. A szociális ellátást biztosító feladatcsoport a települési önkormányzat ellátandó feladatai
közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63.§ (1) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. §-a alapján.
A THSZ szociális feladatellátásához tartoznak az alábbi feladatok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi tv. 64. § (1) bekezdése alapján a családsegítés,
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40. § alapján a gyermekjóléti
szolgáltatás, valamint a
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 49. § (2) bekezdése alapján
gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás - önálló helyettes szülői ellátás biztosítása.
Ezen tevékenységek ellátását célszerű lenne a szociális feladatokat ellátó Térségi Szociális Gondozási Központhoz
(röviden: TSZGK) kapcsolni, vagy önállóan működő költségvetési szerv alapítható a szociális feladatok ellátására.
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- a TSZGK valamint a THSZ jelenleg Intézményi Társulás fenntartásban működik, és a továbbiakban is biztosított
lenne a társulási normatíva igénylés lehetősége,
- mind két intézmény tevékenységeihez be kell szerezni az illetékes kormányhivatal működési engedélyezését,
- az átszervezés ütemezése tekintetében legkésőbb 2012. szeptember hónapra kell a fenntartónak eldöntenie,
hogy milyen szerkezeti formában kívánja tovább működtetni a szociális feladatellátást, mert 2013. január 1 napjáig a
kormányhivataltól is be kell szerezni a működési engedélyeket, a kialakított szerkezetnek megfelelően,
- amennyiben az irányítás csak adminisztratív úton kerül csak összevonásra és a telephelyi/feladatellátás
változatlan marad, abban az esetben nem sérülnek a jelenlegi feladatellátások,
- önállóan működő költségvetési szerv alapításakor, gondoskodni kell a jelenleg is meglévő alkalmazotti közösség
létszámán kívüli, intézmény vezetői megbízásról.
A Varga Lajos Sportcsarnok (röviden: VLSCS) üzemeltetését 2010. március 1. napjától a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium látja el. A Kt. 74. §-a értelmében a középiskolai nevelés-oktatás feladat-ellátásáról az
állam gondoskodik 2013. január 1-től.
A 2012. évet meghatározó költségvetési törvény nem biztosít az önkormányzatok számára sport normatíva igénylési
lehetőséget. A Gimnázium tájékoztatása alapján a Sportcsarnok üzemeltetési költségét 2011. évben 58,5%-ban az
önkormányzati támogatással tudta megvalósítani.
A VLSCS üzemeltetése tekintetében az alábbi lehetőségeket kell figyelembe venni:
1. az állam átviszi a középiskolai feladatellátással
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- a városnak nem lesz saját fenntartású sportlétesítménye,
2. az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódik
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- az intézmény önállóan működő költségvetési intézményként működne, egy megbízott intézményvezetővel, aki a
sportcsarnok menedzselési feladata mellett egy intézményvezető helyettessel - óvodai feladatok összefogásával
megbízva – látná el az új intézmény irányítását,
- az intézmény fenntartás egy intézményvezetői és egy helyettesi munkakörrel kell, hogy rendelkezzen, a
gyermeklétszámhoz szükséges alkalmazotti létszámon felül,
- a fenntartás kérdésében el kell dönteni, hogy önkormányzati illetve intézmény társulási (jelenleg a csárdaszállási
óvodás létszám indokolja) fenntartású legyen -e az összekapcsolt intézmény,
- az óvodai feladatellátásnak biztosított lenne a sportolási lehetőség,
- a város oktatási intézményei számára valamint egyéb szervezetek rendezvényeinek helyszínt biztosítana a
létesítmény, megfelelő díjazás ellenében, ami a sportcsarnoknak bevételi lehetőséget jelentene
- az önkormányzatot terhelné továbbra is a fenntartási és az épület karbantartási költségek biztosítása, mely a
jelenlegi kimutatás alapján is az összköltségvetés 58,5%-a.
3. a sportcsarnok üzemeltetése a polgármesteri hivatal szakfeladataként működne
A szerkezet változásból következő helyzetfeltárás:
- biztosítani kell a működtetéshez szükséges személyzetet (sportmenedzser, technikai személyzet) valamint a
működéshez szükséges költségeket: személyi, épület-fenntartási/üzemeltetési, felújítási.
Összegezve a szerkezeti sémák az alábbiak a fenn említettek alapján:(a táblázat a mellékletben szerepel)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltak ismeretében
megfogalmazni elképzelését
I. a város óvodai feladatellátásával kapcsolatban:
óvoda alapítás meghatározott ütemtezéssel (2012. május 31.),
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II. a Térségi Humánsegítő Szolgálat szociális feladatellátásával kapcsolatban(2012. szeptember 30.):
a) TSzGK intézményéhez kapcsolódó intényszerkezet kialakításával
b) önállóan működő költségvetési szerv alapításával,
III. a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatosan(2012. május 31.):
a) átadás állami feladatellátásra,
b) önállóan működő költségvetési szerv alapítással - óvodai feladatellátással összekapcsolva
c) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő spot tevékenység ellátására.

Döntéshozói vélemények
Bizottság
Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport tárgyalásra javasolja az előterjesztést az alábbi kiegészítések
figyelembe vételével:
2012. február 9. napján a közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák fizetési elmaradásai
az alábbiak:
Bérleti díjtartozás az
Kölcsöntartozás az önkormányzat Étkezési díj-tartozás a
intézmény
önkor-mányzat
felé
THSZ felé
felé
Tulipános Óvoda -2009. április 22. –likviditási
problémák megoldására kért és
kapott 400 E Ft kölcsönből
(fizetési határidő: 2009. május 1december 31.) 50.000 Ft
- a 2009. december 9.- az intézmény
működésének támogatásra kért és
kapott 399.600 Ft kölcsön
törlesztése folyamatos
(fizetési határidő:
2012. január 1-december 31.)
Csemetekert
- 2011. december 29.- az intézmény 877.500 Ft (négy
Óvoda
működésének támogatásra kért és
havi elmaradás)
kapott 600E Ft kölcsön törlesztése
folyamatos
(fizetési határidő:
2012. január 1-júniu 15.)
Selyem Úti
Óvoda
Vásártéri Óvoda Margaréta
570.240 Ft(két havi
Óvoda
elmaradást)
Óvodások (3-6 év) települési megoszlása:
Településrész
2011. évben 489
2012. évben 469 2013. évben 436 2014. évben 391
gyermek
gyermek
gyermek
gyermek
Nagylapos
15
12
11
9
Öregszőlő
33
38
39
36
Endrőd
160
156
149
133
Endrőd és
Endrőd és
Endrőd és
Endrőd és
külterületei: 208 külterületei: 206 külterületei: 199 külterületei: 178
Engedélyezett
férőhelyek
száma:243 fő
Gyoma
281
263
237
213
Engedélyezett
férőhelyek
száma:270 fő
A Bizottság Elnöki Munkacsoport a Sportcsarnok esetében nem javasolja az államnak történő
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átadást. A döntési alternatívák közé javasolja felvenni az alapítvány általi működtetés
lehetőségének megvizsgálását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzati fenntartású intézményszerkezetének átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város intézményrendszerének átszervezéséről az
alábbiak szerint hozza meg döntését:
I. a város óvodai feladatellátásával kapcsolatban:
II.
III.

a Térségi Humánsegítő Szolgálat szociális feladatellátásával kapcsolatban:
a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatosan:

Határidők, felelősök:
Határidő: folyamatos
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Összegezve a szerkezeti sémák az alábbiak a fenn említettek alapján:
Fenntartó
Óvodai feladatellátás
Intézmény Társulás

Intézményi rendszer

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Önállóan működő költségvetési szerv:
- óvodai feladatellátás sportcsarnok üzemeltetéssel

Önállóan működő költségvetési szerv:
- Százszorszép Óvoda (székhely)
- Blaha Úti Óvoda (a vállalkozó átadja), ahová becsatlakozik a
Napsugár Óvoda (telephely),
- Csárdaszállási Óvoda (tagintézmény)
- Jókai Úti Óvoda – a vállalkozó nem kívánja tovább működtetni
az óvodát (telephely)
Vállalkozásban
lévő
Vásártéri Szivárvány Óvoda
óvodai
feladatellátásSelyem Úti Gyermekliget Óvoda
Közhasznúsági
Tulipános Óvoda
szerződés alapján
Szociális feladatellátás
Intézmény Társulás
A THSZ szociális feladatellátása beintegrálódik a TSZGK
intézményébe külön feladatellátásként.
Intézmény Társulás
Önállóan működő költségvetési szerv:
- szociális feladat ellátásával
Varga Lajos
Sportcsarnok
Állami fenntartás
2013. január 1-től állami feladatellátás lesz
Intézmény Társulás
Önállóan működő költségvetési szerv:
- óvodai feladatellátás sportcsarnok üzemeltetéssel

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal szakfeladatán
működő spot tevékenység ellátására vonatkozó feladatellátás

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012 évre
szóló munkatervének jóváhagyása
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 537/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. döntése alapján
meghatározta a Határ Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának szempontrendszerét, mely a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL törvény 68. §-a alapján az
alábbi:
1.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2.
Szolgáltatás
2. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2. 2. Szervezeti egységenként az ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása ezen belül a
könyvtári dokumentumállomány változásának, az állománygyarapításra fordított összeg, könyvtárhasználók
számának alakulása az előző évhez viszonyítva, rendezvények bemutatása
3. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
4. Személyi és tárgyi feltételek alakulása – informatikai ellátottság - szervezeti egységekre lebontva
5.
Az adott évben megvalósult fejlesztések
6. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
7. Az adott évben benyújtott pályázatok
8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
9. Tervek
Az intézmény vezetője – Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének. Elkészítette a könyvtár
2011. évi szakmai beszámolóját - mely a szempontrendszernek megfelelő -, kiegészítve a belső ellenőrzésről
készült jelentéssel valamint az intézmény 2012- es évre szóló munkatervét.
Az alkalmazotti közösség üléséről készült jegyzőkönyv a Titkárságon megtekinthető.
Az említett dokumentumok teljes anyaga a mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi szakmai beszámolójának és 2012 évre szóló munkatervének jóváhagyása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján, a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak
szerint:
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját, a 2011. év munkájáról,
- jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2011. évben törlésre került dokumentumokról készült, valamint
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2012. évre.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi működéséről
I. Alapadatok
A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történik,
Kossuth L. út 50. sz. alatt – székhelyén - (320 m2), illetve a Blaha L. u. 21. sz. (240 m2)
alatti fiókkönyvtárban.
A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz)
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik.
II. Az intézmény gazdálkodása
Megnevezés
Az intézmény működési bevétele
- Saját bevétel
- ÁFA visszatérülés
Felhalmozási és tőke jellegű
Bevétel Támogatás, kieg. átvett pénzeszköz
- Munkaerőpiaci adatbázis műk.
- Érdekeltségnövelő támogatás
- Önkorm. támogatás
- TÁMOP
BEVÉTEL ÖSSZESEN
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Kiadás Felújítási
Felhalmozási
Egyéb
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

eFt
1.458
569
889
24.748
390
495
19.306
5.052
26.206
14.827
3.818
7.561
26.206

A bevételek nagyon kedvezően alakultak, a tervezett 400 e Ft bevétellel
szemben 569 eFt saját bevételt ért el intézmény, Az ÁFA bevétel alatta maradt a
tervezett összegnek, de összességében több bevételt értünk el, mint az előirányzott.
A bevételeknél: 390 eFt-ot a Békés Megyei Önkormányzattól a munkaügyi
adatbázis működtetésére kötött szerződés alapján kaptunk, 495 eFt-ot, mint
érdekeltségnövelő támogatást a NEFMI-től.
A kiadási oldalon a bér+járulék költséget a TÁMOP pályázatból fizetett 2 x 110
eFt x 4 hó bér+járulékai költségének visszatérülés javította. Állománygyarapításra a
könyvtár 2.528 e Ft-ot fordított, amely főként könyv beszerzés, valamint folyóirat
beszerzés, néhány CD, DVD vásárlása.

A dokumentum vásárlási keret felhasználása

Az intézmény takarékosan gazdálkodik, minden költséghelyre nagy figyelmet
fordít. A működési költségekben (dologi kiadások) szerepelnek a szakmai munka
költségei (állománygyarapításra fordítható összeg, az ehhez kapcsolódó szakmai
kiadások, rendezvények költségei) amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz,
hogy a könyvtár működjön. Amikor tehát valaki, csak egyszerű számszaki
összehasonlítást végez más intézmény dologi kiadásaival összehasonlítva, figyelembe
kell vennie ezt a tényt is.
Gyomaendrőd Képviselő-testülete 2011. február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un
Költségvetési rendeletének 11. §. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011.
április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű
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létszámleépítésről. A létszámleépítés mellett az önkormányzati támogatás csökkenése
is feltétel volt. A létszámleépítés szinte egész évben szerepelt különböző bizottságok
és a Képviselő-testület ülésein. Az április testületi ülésre beterjesztett anyagban
jeleztem, hogy a dolgozók védettsége, illetve pályázati részvétel miatt a
létszámcsökkentés 2011. év szeptember 30-ig nem hajtható végre, illetve a
belügyminiszteri döntés (amely létszámcsökkentés miatt visszaigényelhető állami
támogatás összegét jelentősen lecsökkentette) akár a létszámleépítéskor, akár
létszámleépítés nélkül többletfinanszírozási igény jelentkezik, amelyet az intézmény
saját költségvetéséből nem tud kigazdálkodni.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 232/2011.(IV.28.) Gye. Kt. határozta a
beterjesztett létszámleépítést nem fogadta el, a létszámleépítést visszavonta, azzal,
hogy az októberi testületi ülésre kerüljön ismét beterjesztésre a könyvtár racionális
működésének terve.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 596/2011 (X.27.) Gye. Kt. határozata: a járási
székhelyek kialakításával párhuzamosan meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy
Gyomaendrőd középpontjában lévő szabad épületekben egy városi könyvtár kerüljön
kialakításra. Ugyanakkor a következő év költségvetésének tervezésekor a jelenlegi
illetve az egy (későbbiekben meghatározásra kerülő) könyvtári intézmény
fenntartásának és működtetésének költségeit kell megtervezni.
A (meg nem valósult) létszámleépítéssel kapcsolatban, 2011 áprilisában beterjesztett
anyag a létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igényt: 1.430 eFt
összegben jelezte. Az intézmény saját bevételeinek növekedése, illetve a dologi
kiadásoknál elért megtakarítás az év végére felmerült többlettámogatási igényt 695
eFt-ra csökkentette.

Összesített statisztikai adatok

2008

Az adatszolgáltató település népessége, fő
Szolgáltató helyek száma
Alapterület, nm
Heti nyitva tartó napok száma
Heti nyitva tartó órák száma
Leltárba vett állomány, db
Állomány összesen, december 31-én, db
-

Állomány, könyv, db

-

Hangdokumentum, db

3

2009

2010

2011

14 972

14 777

14702

14479

2

2

2

2

560

560

560

560

6

6

6

6

44

49

49

49

2 313

1 597

4130

1743

43 730

38 199

41801

39210

40 826

36 342

39096

37292

1484

555

1346

1373

-

Képdokumentum,db

1370

1294

1355

529

-

Elektronikus dokumentum, db

42

8

4

16

Kurrens folyóiratok, címek száma

111

130

118

118

Kurrens folyóiratok, példányok száma

136

150

147

148

3

6

19

19

3

6

19

19

2 952

2 818

3733

2528

557

2 794

3416

1458

Kiadás összesen, eFt

22 537

25 772

25623

26206

Kiadás, bér, eFt

10845

18743

12688

14827

Könyvtáros, fő (teljes munkaidőben

5

5

5

5

Egyéb alkalmazott, fő (részmunkaidőben)

2

2

2

2

1810

2350

2814

3379

214

428

535

752

14 108

19 519

20099

23215

2539

3361

6409

10608

1 016

1 034

-

-

40669

664771

Kölcsönzés, összesen, db

58 926

43 556

41734

64443

Helyben használat dokumentum, db

30 529

44 137

55813

93248

710

833

945

1124

7 002

10 684

11826

11141

Számítógépek száma összesen
-

Internetes számítógépek száma

Állománygyarapításra fordított összeg, eFt
Bevétel, működési, eFt

Regisztrált használó, fő
-

Ebből újonnan regisztrált, fő

Személyes használat, db
-

Ebből Internet használat, db

Távhasználat, db (telefon)
Honlap, OPAC

554

-

14 éven aluli használó, fő

-

Használat, személyes, 14 éven aluli, alkalom

-

Kölcsönzött dokumentum, 14 éven aluli, db

12 657

12 669

11151

7457

-

Helyben használat, 14 éven aluli, db

15 091

23 610

27173

11641

Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db

5

2

5

7

Könyvtárközi küldött kérés, db

77

64

64

38

Könyvtárközi kölcsönzésben kapott dokumentum, db

77

50

61

35
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III. Az intézmény szolgáltatásai
III.1. Ellátott tevékenységek, feladatok


dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás



könyvtár és dokumentum használat helyben



információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról,
irodalomkutatás, elektronikus katalógus



információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről



könyvtárközi kölcsönzés



számítógép és internet használat biztosítása



számítógép és internet használathoz segítségnyújtás



nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés



számítógép-, internet -, könyvtárhasználói képzés



rendezvények



eMagyarország pont működtetése



munkaerő-piaci adatbázis működtetése



IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése



MCONet hírfeltöltés



Gyomaendrődi Hírmondó tördelőszerkesztés, hirdetések szerkesztése, grafikai
design 2011. február hónapig
Hagyományos szolgáltatások elérhetősége telephelyenként Gyoma Endrőd
Kölcsönzés (könyv, folyóirat, videokazetta, DVD)
- előjegyzés
x
x
- hosszabbítás
x
x
Könyvtárközi kölcsönzés
x
x
Helyben használat (könyv, folyóirat)
Információszolgáltatás
– közhasznú
- irodalomkutatás
- elektronikus katalógus
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x

x

x
x
x

x
x
x

Rendezvények:
- előadások és találkozók
- használói képzés
Számítógép és internet használat
- számítógép
- internet
- belsőhálózat
- WLAN
Fénymásolás
Nyomtatás
eMagyarország pont működtetése
Szkennelés
Faxolás
Spirálozás
Apró nyomtatványok (pl. meghívók, plakátok) tervezése
Laminálás
Színház- és rendezvény jegyek és bérletek
Munkaerőpiaci adatbázis

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Nyitva tartás Gyoma Endrőd
Hétfő -Péntek 8 - 17 9 - 16,30
Szombat
8 - 12
III.2 Az ellátott feladatok szakmai tartalma
-

a könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatok

-

az állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatok

-

az olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok

-

az informatikai feladatok végzése a könyvtár SZMSZ-e szerint, a munkaköri
leírásban foglaltak szerint történik.
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III. 3. A könyvtári dokumentum állomány elemzése
ÁLLOMÁNY GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
39.210
db
22.360
16.850
33.547
értéke eFt
21.320
12.227
Az állomány nagysága

ÉV
2008
2009
2010
2011

GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
1701
1014
1136
953

530
561
355
256

2231
1575
1491
1209

ÁLL. GYARAP.
FORD. ÖSSZEG EFT
2.952
2.818
3.737
1.898

Vásárolt dokumentumok száma, értéke

A beszerzett 1209 db dokumentumból 4 db CD, 16 db DVD, a többi, vagyis 1189
db könyv. A dokumentumokat elsősorban internetes megrendeléssel, átlagosan 3035 %-os kedvezménnyel vásároljuk, 2011 évben ~1,2 e Ft-os megtakarítást értünk el
ezzel. A könyvtárak állománya a SZIRÉN-ben 100%-osan feldolgozott. A könyvtár
jól és gyorsan reagál az olvasói, felhasználói igényekre. A beszerzéseknél a
felhasználói igények kielégítése elsődleges szempont. A könyvtár ez évi
gyarapodásában jelentős szerepet játszott a MÁRAI-program, melynek keretében
650.000 Ft-os keretet nyitottak meg számunkra, előre meghatározott listáról
választhattunk könyveket. Ennek eredményeként 236 db könyv, 22 db CD érkezett
meg a könyvtárba, 588 eFt értékben. A dokumentumok beleltározásra, a gyomai
könyvtár állományában elhelyezésre kerültek.
Az un. érdekeltségnövelő támogatás (az előző évi beszerzésre fordított összeg
arányában biztosított támogatás a NEFMI-től) 2010-ben 495 eFt volt, amelyet
dokumentum beszerzésre fordítottunk.
2011-ben Dr. Szilágyiné Németh Eszter, Gergely Ágnes ajándékkönyveivel is
gyarapodott az állomány. Ugyan csak ajándékként, Határ Győző
hagyatékkönyveiből 39 doboznyit kaptunk az Országos Széchenyi Könyvtártól. Az
ideszállításról könyvtárunk gondoskodott. Ezek a könyvek a Határ Győző és
felesége magánkönyvtárának maradék kötetei voltak. Nagy része a raktárban van
tárolva, elhelyezésük helyhiány miatt nem megoldott. Néhány, állományunkból
hiányzó Határ Győző mű és a könyvészeti szempontból értékes/érdekes könyvek
beleltározásra kerültek.
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Folyóiratok címe (féleség) 118
Példányok száma
148
A folyóiratokat kölcsönözzük, rendkívül népszerű szolgáltatás. Az előző évi
lapszámok átadásra kerülnek a Térségi Gondozási Központ egységeihez, a
Rózsahegyi Iskola kollégiumába, 2012-től az IKSZT-nek. A folyóiratok
változatosságát javítja a mintegy 40 folyóirat, amelyet könyvtárunk az NKA
támogatásával kap meg.
TÖRLÉSEK
GYOMA
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ENDRŐD
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ÖSSZESEN:

DB

FORINT

29
1371
312
1712

31.132,220.050,658.924,910.106,-

9
2.589,1910
176.993,717 1.597.960
1363 1.777.551,3075 2.687.657,-

A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük,
minden esetben többszörösen kerestük a lehetőséget a dokumentumok
visszaszerzésére.
A törléseknél látható, hogy viszonylag nagyarányú selejtezést/törlést
hajtottunk végre. A könyvtárak között van egy bizonyos szintű állománymozgás,
amelyet az egyedi nyilvántartás miatt az egyik állományból kivezetünk, a másikba
beleltározásra kerül. Ilyen pl. az olvasói érdeklődés hiánya miatt bizonyos
népszerű olvasmányokat az endrődi könyvtárból áthoztunk Gyomára. A
helytörténeti dokumentumok egységes kezelése miatt az endrődi könyvtár
állományából kivonásra kerültek a helytörténeti dokumentumok, a gyomai
könyvtári állományban fognak szerepelni. Ez az állományrész is csökken, a
duplumok kiszűrése miatt, illetve amiatt, hogy a gyűjtőköri szabályzatnak
feleltetjük meg.
A könyvtárak állományából kivonásra kerültek a videokazetták. Az olvasói
érdeklődés erőteljesen lecsökkent, a kazetták többségével állandó problémák
voltak, a korszerű, többfejes videólejátszók nem tudják lejátszani őket. Az endrődi

8

könyvtár állományából 533 db, a gyomai könyvtárból 309 db, összesen 862 db
videokazetta került törlésre, 2.069.686,-Ft értékben. A magas összeg oka az, hogy a
videokazetták beszerzése meglehetősen magas áron történt, mivel a kölcsönzési
jogot is meg kellett fizetni beszerzésükkor. Próbálkoztunk a kazetták árusításával:
csekély érdeklődés és még kevesebb vásárlás. Az endrődi állományból azok a mese
és ifjúsági kazetták, amelyek még használhatók voltak, Rózsahegyi Iskola
kollégiumába kerültek, azzal, hogy amíg tudják, használják őket.
A könyvek selejtezésénél elsődleges szempont a használhatóságuk. Egyrészt a
könyv fizikai állapota, másrészt a könyv tartalma, az olvasói érdeklődés. A
selejtezésnél a fizikai állapot miatt azonnal selejtlistára kerül a dokumentum. Az
olvasói érdeklődés csökkenésekor a kölcsönzőtérből a raktárba kerül a
dokumentum, amikor a raktár megtelik, onnan kerülnek leválogatásra azok a
dokumentumok, amelyeket törlünk az állományból.
Az elhasználódás és a tervszerű apasztás miatt kivonásra került 3448 db könyv
584.241,-Ft értékben. A törölt könyvek átlagára 169 Ft/db.
Jelenleg a gyomai könyvtár raktárában továbbra is küzdünk a helyhiánnyal, az
endrődi részen a selejtezés után megfelelő hely áll rendelkezésre. A gyomai részen
nem megoldott a védett és a helytörténeti dokumentumok elhelyezése, a raktárban
nincs hely, dobozokban tároljuk a könyveket.
Ajánlás az állománynagyságra
1000 lakosonként 3000 kötet, db. Gyomaendrőd esetében: 43.500 db.
2011.december 31-i állapot: 39.210 db.
Ajánlás az állománycserélődésre
A közkönyvtárak helyben lévő állományához képest legalább 5%-os gyarapítás és
selejtezés ajánlott évente. Az 5%-ba a speciális állományrészek (pl. helytörténeti
dokumentumok) nem számítanak bele. Gyomaendrőd esetében: 2.175 db
dokumentum beszerzése/törlése ajánlott, 2000 Ft-os átlagárral számolva: 4.350 eFt
lenne az állománygyarapítás összege.
2011. évben beszerzett dokumentumok: 1209 db, 1.898 eFt értéken.

Dokumentum típus Gyoma Endrőd Összesen
Könyv
21159
16133
37292
Hanglemez
789
492
1281
CD
44
13
57
CDR
12
15
27
Videokazetta
70
84
154
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DVD
Összesen:

286
22360

113
16850

399
39210

A könyvtári állomány dokumentum típusonkénti megoszlása

III.4. A könyvtárhasználati adatok
A könyvtárhasználói (fő)
Gyoma Endrőd Összesen
Regisztrált használók
1810
- 2008
737
1073
2350
- 2009
1130
1220
2794
- 2010
1472
1322
3379
- 2011
1936
1443
Újonnan regisztrált
214
- 2008
118
96
428
- 2009
293
135
535
- 2010
348
187
752
- 2011
584
168
Személyes használat
14108
- 2008
4568
9540
19519
- 2009
10511
9008
20099
- 2010
10589
9510
23215
- 2011
13702
9513
Internet használat
2539
- 2008
952
1587
3361
- 2009
1300
2061
6409
- 2010
2762
3647
10608
- 2011
5953
4655
Kölcsönzött dokumentum
38926
- 2008
13405
25521
43556
- 2009
16431
27125
41734
- 2010
15555
26179
64443
- 2011
39218
25225
Helyben használt dokumentumok
30529
- 2008
8348
22181
44137
- 2009
16373
27764
55813
- 2010
28271
27542
93248
- 2011
65914
27334
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2011-es adatok (fő)
Gyoma Endrőd Összesen
2446
Keresés online katalógusban
1927
519
A helyi iskolák könyvtárhasználata
417
- Kis Bálint ÁI.
501
21
376
- Rózsahegyi ÁI.
19
425
54
- Szent Gellért ÁI.
34
44
271
- Kner Imre Gimnázium
170
81
136
- Tisza K. SZKI.
138
70
Csoportos használat
27
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
14
- Csodavár Óvoda
4
2
- Vásártéri Óvoda
1
- Fogyatékos fiatalok klubja
1
2
- Tisza K. SZKI Kollégium
3
- Szülőföld Baráti Kör
20
- Kézimunka Baráti Kör
- Múzeumbarátok Köre
2
- Honismereti Alapítvány
1
- Cukorbetegek Klubja
1
OPAC, honlap használata
642369
- felnőtt
22402
- gyermek
3379
Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása
1936
1443
1124
- 14 éven aluli
607
517
2099
- 14 és 65 év között
1224
875
156
- 65 éven felüli
105
51
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Könyvtárhasználók életkor szerint, részletezve
-

óvodás
KisB
Rózsahegyi
Szent Gellért
egyéb általános iskolás
Kner
Tisza
egyéb középiskolás
hallgató
felnőtt
65 éven felüli

19
501
19
34
34
170
138
103
124
689
105

2
21
425
44
25
81
70
253
39
432
51

21
522
444
78
59
251
208
356
163
1121
156

A két könyvtár látogatói között átfedés is van, a felnőttek, a középiskolások
nagyobb számban használják mind a két könyvtárat. Érdekesség: mind a két
könyvtárat használják olyan gyerekek, akik a nyári szünetet a nagyszülőknél töltve,
beiratkoznak a könyvtárakba. Mint látható, nem igaz az a sztereotípia, hogy a
könyvtárat csak a nyugdíjasok használják, mint ahogyan az sem, hogy „nem jár oda
senki”.

Internet használat

Regisztrált használók
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A használók életkor szerinti megoszlása

III.5. A könyvtár rendezvényei
Rendezvény

Endrőd Gyoma

Tehetséges gyermekek szavaló versenye (Kis Bálint
Ált Isk.)
Mesemondó verseny (5 nap)
Költészetnapi versmondó verseny
Kistérségi versmondó
Versíró pályázat (Térségi Gondozási Központ)
Irodalmi humor Békés Megyében
Sebestyén István előadása (Rózsahegyi Napok)
Projektbemutató rendezvény
SZÖVEGELŐ
Népi hangszerek bemutatója (Kis Bálint Napok
Népmese Napja
Salamon Ferenc könyvbemutató
Határ Győző szavaló verseny, megemlékezés,
ÖSSZESEN:

45
205
175
100
30
100
110
30
90
100

305

40
30
740

Összesen
(fő)
45
205
175
100
30
100
110
30
90
100
~2400
40
30
3445

A könyvtár 2013-ig érvényes stratégiai tervét és munkaprogramját
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójához igazodva, alakította ki, és annak
megfelelve alakítja rendezvényprogramját is. Rendezvényeink népszerűek,
látogatottak. A nagy hagyománnyal bíró mese- és versmondó verseny teljesen egyedül
álló létszámát tekintve. Ilyen nagy számban sehol nem mondanak mesét és verset a
gyerekek. Valószínű, hogy kedvelik is versenyeinket, de rengeteg energiát fektetnek
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be a pedagógusok a siker érdekében. A kistérségi versmondó versenyen Kondoros,
Szarvas, Dévaványa általános iskolásai is részt vettek.
A Térségi Gondozási Központtal a Föld Napja alkalmából, közös szervezésben
lebonyolított versíró pályázat is rendkívül sikeres volt, örülünk, hogy partnerként
tudtunk együttműködni.
Az Irodalmi humor Békés Megyében, illetve Sebestyén István előadása is nagy
siker volt, ezek anyagi fedezetét a TÁMOP pályázatból tudtuk biztosítani.
A projektbemutató rendezvényen a TÁMOP pályázat eredményeiről
számoltunk be széleskörű sajtóérdeklődés mellett.
A SZÖVEGELŐ, szövegértő olvasást támogató programunk továbbra is nagy
siker, sok új olvasót, látogatót hozott a könyvtárnak. A záró rendezvény emlékezetes
sikert aratott, jó visszajelzéseket kaptunk.
A Népmese Napja rendezvényünk szintén egyedülálló produkció volt, széles
összefogással ~ 2400-an egyszerre, egyidőben meséltek Gyomaendrődön, közöttük
volt Erdős Norbert köztársasági megbízott is. A mesemondó napon a három általános
iskola, a Kner Gimnázium, a Tisza K. Iskola, a Térségi Gondozási Központ és több
óvoda, vett rész. A központi helyszínen, a Kis B. ÁI Hősök úti épületének udvarán,
sok szülő is mesélt. A rendezvény után Erdős Norbert úr lehetőséget biztosított egy
kötetlen beszélgetésre, amelyen intézményvezetők, a hivatal több dolgozója,
Alpolgármester úr és Lehóczkiné Tímár Irén képviselő Asszony is részt vett.
Gergely Ágnes író, költőt intézményünk is javasolta Díszpolgári címre.
Ebben az évben is felkerestük a névadók sírját, a kegyelet és megemlékezés
virágait elhelyezve.
Több intézmény, városi rendezvény kulturális programjának szervezésében
vettünk részt.
IV. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása
Szervezeti egységenként nincs elkülönített könyvelés. Néhány adat, tájékoztató
jelleggel, kimutatható. (ÁFÁS)
Költség megnevezése
Gáz
Villany
Víz-csatorna
Kéményseprés
Szemétszállítás
Telefon

Gyoma Endrőd Összesen
1004
307
1311
200
122
322
43
43
2
2
4
43
43
65
55
120
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Mobil telefon
Internet
Jogdíj
Tagdíj szakm. szerv.
Kazán éves ellenőrzés, tisztítás
Összesen:

40
36

90
36

25
1458

25
637

40
90
72
17
50
2095

V. Személyi és tárgyi feltételek
V.1. Személyi feltételek
A két könyvtárnak nincs külön személyzete, mindenkinek ott kell dolgoznia,
ahol a feladatot el kell látni.
Név

Beosztás
intézményvezető,
Dinyáné Bánfi Ibolya
könyvtáros
Gottfried Sándorné
könyvtáros
Kiszely Ilona
könyvtáros
Löveiné Márton Gizella könyvtáros
Nagy Piroska
könyvtáros
Pap Gábor
informatikus
Pintér Gézáné
takarító

Besorolás Óra
8
F11
F12
F14
F10
F11
F3
B3

8
8
8
8
6
6

A költségvetés jelentős tétele a bér- és járulékköltség. A könyvtárban jelenleg 6
fő szakalkalmazott: 5 fő könyvtáros főiskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros 8
órában foglakoztatva, 1 fő informatikus, főiskolai végzettséggel 6 órában
foglakoztatva, 1 fő takarító 6 órában foglakoztatva dolgozik. A könyvtárosok közül 1
fő intézményvezető, helyettese nincs, a gazdasági ügyekkel, iratkezeléssel kapcsolatos
feladatokat is el kell látnia.
A könyvtárosok végzettség és évek alapján - a KJT. szerinti- bért kapják. Semmilyen
pluszjuttatás nincs: nincs cafetéria, ebéd pénz, ruhapénz, karácsonyi jutalom,
évenkénti vacsora, vagy ebéd, könyvtárosok napja. Nem fizetünk túlórát, a szombati
munkavégzést lecsúsztatják a dolgozók.
A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez az
anyagi fedezet nincs meg a költségvetésben, ezeken már nincs is mit megtakarítani.
A TÁMOP pályázat segített abban, hogy néhány tanfolyamon a könyvtár 3 dolgozója
tudott részt venni, az utazási költségeket a könyvtár költségvetéséből kellett fedezni.
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Ajánlás a könyvtáros munkakörben foglalkoztatottakra
1000 lakosonként legalább 0,5 könyvtáros állás.
Minden önálló könyvtár személyzetében legyen könyvtáros diplomával rendelkező
munkatárs.
Gyomaendrőd esetében: 7,25 fő. (Egy szolgáltató helyre!)
Szakmai munkakörben foglalkoztatott jelenleg 5,75 fő, könyvtáros munkakörben 5 fő.
Munkakör
Létszám Átszámított
könyvtáros
5
5
informatikus
1
0,75
takarító
1
0,75
Összesen:
7
6,5
V.2. Informatikai ellátottság
Eszköz
Gyoma Endrőd
Olvasói számítógép, internet eléréssel
9
4
Könyvtáros munkaállomás
5
1
Munkaügyi adatbázis számítógépe
1
Laptop
1
Nyomtató (hálózati, színes)
1
Nyomtató (fekete-fehér, hálózati)
1
Nyomtató (fekete-fehér)
1
Multifunkciós gép
1
(scanner, nyomtató, fénymásoló), fekete-fehér
1
Multifunkciós gép
(scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati)
Szkenner (síkágyas, lap)
1
Fax
1
1
Belső hálózat
1
1
WLAN
1
Fénymásoló fekete-fehér
1
V.3. Könyvtár épületek
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 124/2010. (III. 25.) Gye. Kt.
határozatában utasította el a gyomai könyvtár épületére vonatkozó felújítási kérelmét.
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A könyvtárak állapota, mind külső, mind belső problémáit illetőleg ismertek, többször
jeleztem a Fenntartó felé. A 2011-es évben is többször volt szükség azonnali
villanyszerelési munka elvégzésére, közvetlen veszély elhárítás érdekében. A raktári
rész egyre süllyed, összedőléssel fenyeget. Az épület belseje minden igyekezetünk
ellenére méltatlan, elhanyagolt képet mutat. Az örvendetes, használói
létszámnövekedés miatt nagy probléma az épületbe való bejutás a mozgásukban
korlátozott, vagy babakocsival érkező látogatóink számára. Gyomán súlyos probléma
a WC-K, mosdók hiánya és azok megközelítési lehetősége. A minden évben a
„szokásos” dugulások elhárítása megtörténik, szintén évente elvégzett feladat a zárak
javítása, ajtók pászítása, nagykapu javítása, fénycsövek nagyszámú cseréje. Rendkívül
balesetveszélyes a könyvtár padlójának állapota, a betonpadló lyukak, hiányos,
töredezett a pvc borítás. Az endrődi könyvtárban a penészedés és a vizesedés
továbbra is fenn áll. A falakban levő nedvesség a belső felületen jelenik meg, a
műanyag nyílászárók miatti erős páralecsapódással társulva. Tisztasági meszelésre is
szükség lenne.
VI. 2011-ben megvalósult fejlesztések
Nem volt fejlesztés.
VII. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése
Az intézmény TIOP pályázatának záró kifizetés előtti ellenőrzése megtörtént, a
finanszírozás 100 %-on valósult meg. A TÁMOP pályázatban feladatainkkal
folyamatosan határidő előtt készültünk el, a projekt előrehaladási jelentésekben a
vállaltakat meghaladta a teljesítés. A záró kifizetés előtti ellenőrzésről 2012. január
elején kaptuk meg az értesítést, elfogadásra került, megítélték a 100 %-os kifizetést.
Az intézményben 2011-ben a 2009-2010-es évet árfogó pénzügyi-gazdasági
belső ellenőrzésre került sor. A jegyzőkönyv és az arra történt reagálás másolatban
olvasható.
2011-ben a II. negyedévre vonatkozóan, kiutalás előtti adóellenőrzésre került
sor a NAV részéről. A vizsgálatot kiterjesztették az I. negyedévre is, mivel a 402 E Ft
összegű ÁFA visszaigénylés tartalmazta az előző időszakról áthozott követelés
összegét is. Az ellenőrzés lényege az volt, hogy jogosult-e az intézmény az ÁFA
visszaigénylésre, illetve, a visszaigényelt összeg mértékének a vizsgálata. Az
ellenőrzés és a többszöri személyes egyeztetés eredményeként az adóhatóság
megállapította, hogy a teljes körű visszaigénylés érdekében - a jogszabályi előíráson
alapuló és a Képviselő-testületi döntés alapján megállapított - ingyenesen nyújtott
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szolgáltatások után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A vizsgálat során az is tisztázódott,
hogy a kulturális intézményeknél a jogszabályi rendelkezések változásából
adódóan nem egységes a joggyakorlat. Az adóhatóság a vizsgálat során a Városi
Könyvtár terhére szóló körülményt nem tapasztalt. A Városi Könyvtár által
visszaigényelt ÁFA összege csökkentésre került az ingyenesen nyújtott szolgáltatások
után fizetendő ÁFA összegével, így a 402 E Ft összegű ÁFA visszaigényléssel
szemben 254 E Ft összegű ÁFA kiutalás történt a NAV részéről.
VIII. Adott évben benyújtott pályázatok
Intézményünk 2011-ben nem nyújtott be pályázatot.
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára
korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét. A könyvtár
ismertségének és társadalmi elfogadottságának legnagyobb fokmérője a beiratkozott
olvasók számának, a használók számának növekedése.
A legfontosabbnak tartom azt, hogy a könyvtárak igen magas óraszámban
állnak rendelkezésre, és a nyitva tartási idő alatt megbízhatóan elérhetők.
A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, sikerült kivívnunk a
társadalmi elismertséget is. Rendezvényeink látogatottak, időnként már kicsinek
bizonyul a rendelkezésre álló tér, kevésnek az ülőhely. A visszajelzések jók,
rendezvényeinket, a szolgáltatások bővülését dicsérik és használják, igénybe veszik
látogatóink.
A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni.
Kezdeményeztük minden önkormányzati intézménnyel az együttműködést, a civil
szervezetek többségével is. Nyilvánvalóan, csak azzal tudunk partneri viszonyt
kialakítani, aki hajlandó az együttműködésre, fontos, hogy a kapcsolat kölcsönösségen
alapuljon. A könyvtár kapcsolatrendszerének legfontosabb, meghatározó partnerei: a
Rózsahegyi és Kis Bálint iskolákkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, a kapcsolat
kiváló. A Szent Gellért Általános Iskolával való kapcsolatunk jó, folyamatos,
rendszeres, részt vesznek rendezvényeinken, bár tanulóik kevésbé könyvtárlátogatók.
A Térségi Gondozási Központtal is sikerült megfelelő együttműködési alkalmakat
teremteni. 2012-től könyvtárunk látja el könyvekkel, folyóiratokkal az öregszőlői
IKSZT-t.
A Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési szerződést kötöttünk, a
könyvtár több alkalommal kapott német nyelvű ajándékkönyveket, folyóiratokat
tőlük.
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A civil szervezetek közül: Szülőföld Baráti Kör, az Endrődiek Baráti Köre, a
Honismereti Egyesület, a Múzeumbarátok Köre Egyesület, Tímár Máté Alapítvány,
Német Kisebbségi Önkormányzat állunk szorosabb, és jó kapcsolatban.
A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A Békés Megyei
Tudásház és Könyvtárral, valamint a pályázatokban konzorciumi partner
könyvtárakkal: Gyula, Sarkad, Békés, Szarvas, Kondoros kitűnő kapcsolatot tartunk
fenn, amely kapcsolat együttműködésben és szakmai segítségnyújtásban valósul meg.
Ezen kívül felvettük a kapcsolatot Békésszentandrás és Dévaványa könyvtáraival is,
elsősorban a kistérségi mese-és versmondó verseny szervezési feladatai miatt, illetve
későbbi együttműködést célozva.
A könyvtár honlapjának látogatottsága elképesztően magas. Az eddig
nyilvánosságra hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak.
Egyre jellemzőbb az e-mail keresztüli kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. A honlap
tartalmát dicsérik, köszönik a Dunántúlról, Erdélyből, Franciaországból, stb. Rengeteg
anyagunk van, amelyet közzé szeretnénk még tenni, kapacitáshiánnyal küzdünk: az
informatikus foglalkoztatására csak 6 órában van lehetőség, nagyon megérezzük a
kiesett munkaidő hiányát.
X. Tervek
A 2012-es költségvetés ismeretének hiányában, illetve a költségvetési keretszám
ismeretében készült el a beszámoló. Jelen beszámolóval kerül benyújtásra a 2012-es év
munkaterve, amelyet a költségvetés elfogadása után módosításra benyújtok.
Vezetőként arra tehetek ígéretet, továbbra is szigorúan költségtakarékos, a
közösség tagjainak, Gyomaendrőd minden lakójának érdekeit szolgáló intézményként
működik a könyvtár.
A távolabbi jövőre az adhat reményt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. Törvény II.
Fejezet Az Önkormányzati feladat- és hatáskörök 13. §. (1) A helyi közügyek, valamint
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen: (7) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása - a könyvtárak fenn és megmaradását írja elő. Fontos ez a jogi, törvényi
kiállás a könyvtárak mellett, mintahogyan az is, hogy az állam a könyvtárakra
továbbra is számít, közszolgáltató intézményként.
Gyomaendrőd, 2012. január 23.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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Belső ellenőrzési jelentés másolata

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 2-8/2011.

Belső ellenőrzési jelentés
a Határ Győző Városi Könyvtár gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzéséről,
a vagyonnyilvántartás és a pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról
amely készült: a belső ellenőrzést megbízás alapján végző Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és
Informatikai kft. (5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti) székhelyén, 2011. július 28án.
Ellenőrzött időszak:
2009. január 1-től 2010. december 31-ig.
Ellenőrzött szervezet neve, címe:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 40.
Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása:
Dinyáné Bánfi Ibolya igazgató
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási
szerződés” alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr
6 revizori nap
- felkészülés:
1 revizori nap (2011. július 18.)
- helyszíni ellenőrzés:
4 revizori nap (2011. július 19 - július 27. között)
- jelentés készítés:
1 revizori nap (2011. július 28.)
A vizsgálat célja és feladata:
annak megállapítása, hogy a közművelődési intézmény működése és gazdálkodása,
illetve vagyonnyilvántartása a jogszabályoknak megfelelő-e? Az erőforrások
felhasználása hatékony-e, valamint a pályázati pénzeszközök felhasználása
szabályszerű-e.
Az ellenőrzés módszere:
Az intézményi alapdokumentumok, belső szabályzatok és nyilvántartások vizsgálata a
helyszínen. A 2009. és 2010. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezéséhez
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nyújtott intézményi adatszolgáltatás, illetve a tényleges főkönyvi könyvelés ellenőrzése
az alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján.
Az eszköznyilvántartás és leltár pontosságának ellenőrzése. A pályázati pénzeszközök
felhasználásának vizsgálata, az összesítő elszámolások és bizonylatok mintavételes
ellenőrzése útján.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
Alapító okirat, Szervezeti Működési Szabályzat
Számviteli politika és mellékletei (számlarend, eszköz és forrás értékelési-,
pénzkezelési-, leltározási-, selejtezési és egyéb belső szabályzatok)
Munkaügyi dokumentációk (alkalmazottak kinevezése, átsorolása, munkaköri leírása,
végzettség igazolások, stb.)
Havi bérelszámolás dokumentumai, listái
Költségvetési beszámolókhoz adatszolgáltatás
Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok, szigorú számadású bizonylatok
Leltárak, eszköznyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési
jegyzőkönyvek,
Kibocsátott számlák nyilvántartása, bevételek ellenőrzése
Pályázati dokumentumok
Könyvtári beiratkozási naplók
Az iratanyag felülvizsgálatát követően személyes konzultációra került sor az
intézményvezetővel, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat végző munkatársakkal és a
személyzeti munkatárssal.

MEGÁLLAPÍTÁSOK
1.) Jogszabályi környezet, belső szabályozottság helyzete
A Határ Győző Városi Könyvtár fenntartó szerve a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete. A város közigazgatási területén belül két telephelyen lát el közművelődési
és iskolai könyvtárszolgálatot állami feladatként a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Továbbá egyéb – információval és
kommunikációval kapcsolatos – kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, (internet-használat, másolás,
nyomtatás, fűzés, stb.) melynek feltételeit uniós forrásból a TIOP és TÁMOP pályázatok révén
fejlesztették 2010. évben.
A vizsgált időszakban jelentősebb szervezeti változás nem volt, azonban előzőleg 2008-ban
történt intézményvezető váltás, valamint az endrődi fiókkönyvtár átkerült a korábbi
működtetőtől, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolától. Az ellenőrzés alá vont
időszakban a városi könyvtárszolgálat minőségi változáson ment át, korszerűségében,
megbízhatóságában és kiegyensúlyozottságában megerősödött, valamint tágabb kulturális
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események lebonyolítójává, szervezőjévé vált, kapcsolatrendszere szélesedett,
közművelődési – esetenként szociális jellegű - szerepe értékes és értékelendő a jövőben is.

Alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/1998. (I.
19.) Kt. számu. határozatával hagyta jóvá, melyet több ízben módosítottak a tevékenységi
körök, illetve a szervezet bővülése miatt. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
tartalmával összhangban áll az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet 2009.
01. 01-el léptetett hatályba a fenntartó Gye. V. Képviselő testülete 2008. 11. 10-én. Az SZMSZ
mellékleteként az alábbi belső szabályzatokkal rendelkeznek:
Könyvtárhasználati Szabályzat
Gyűjtőköri Szabályzat
Állományalakítási Szabályzat
Könyvtári munkarend
Iratkezelési Szabályzat
Pénztári és pénzkezelési Szabályzat
Teljesítményösztönző-keret felhasználási Szabályzat
A jogszabályi előírások (ill. OKM útmutatás) szerint az alábbi középtávú terveket dolgozták ki
2009-2013. évekre szólóan:
Stratégiai terv
Továbbképzési terv
Minden naptári évre vonatkozóan éves szakmai munkatervet készítenek és fogadnak el,
amelyben személyre lebontott feladatokat határoznak meg az általános célkitűzéseken
túlmenően. A teljesítésről, ideértve a pénzügyi adatok alakulását - a szakmai és gazdálkodási
(pl. ingatlan állagromlási) gondokat is bemutatva - részletes, igényes beszámoló jelentést tesz
közzé az Igazgató asszony, amely az intézmény honlapján is olvasható. A 2009-2010. évekre
vonatkozó terveket és beszámolókat tanulmányoztam.
A Könyvtár szakmai tevékenységének vitelében önálló, gazdálkodási téren részben önálló
költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait - a legutóbb 2010. 09. 15-én
pontosított - kétoldalú „Megállapodás”-ban rögzített munkamegosztás és felelősségvállalás
rendje alapján a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalában látják el.
Az intézménynél folyó gazdasági adminisztrációt, a különböző nyilvántartások vezetését és az
adatszolgáltatási feladatokat elsődlegesen az intézményvezető, valamint a könyvtári
alkalmazottak látják el a munkaköri leírásukban rögzített előírások, valamint a Polgármesteri
Hivatal – alábbi - belső ügyviteli szabályzatai szerint:
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Leltározási és Selejtezési Szabályzatok
Pénzkezelési Szabályzat
Kiküldetések elszámolási rendjére vonatkozó Szabályzat
FEUVE (folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) Szabályzata
A könyvtári alap és egyéb szolgáltatások díjait a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a
Gye. V. Képviselő testülete határozza meg az intézmény javaslat alapján. A díjtáblázatot évente
felülvizsgálták, sor került az egység árak mérséklésére, illetve a szolgáltatások bővítésére a
technikai háttér fejlesztése révén. (Lásd: 498/2009. (XII. 21.) és 279/2010. (VI.24.) Gye. Kt.
hat.)
Az önkormányzat képviselő testülete a helyi lakosság művelődésének fokozottabb támogatása
érdekében a könyvtár látogatását szélesebb körben tette ingyenessé a jogszabályban
meghatározottnál – a vizsgált időszakban - amelynek pozitív hatása mellett felmerült a térítés
mentes szolgáltatásnyújtás ÁFA elszámolásának problémája, melyet a belső ellenőrzéssel egy
időben vont vizsgálat alá a Nemzeti Adó és Vámhivatal. (2011. évi időszak ellenőrzését végzik.)
Ennek ismeretében tanácsoljuk, hogy a szolgáltatási díjak közzétételénél az ÁFA tartalomra is
történjen utalás.
Összegzésként megállapítható, hogy a munkavégzéshez szükséges belső szabályozottság
megfelelő színvonalú. Figyelembe vételre ajánljuk a szabályzatok aktualizálását, az időközbeni
jogszabályi módosulások, illetve az EU projekt okozta szakmai változások (pl. informatikus
alkalmazása) hatásaival.
2.) Eszköz-, és készletnyilvántartás, leltárak
A Határ Győző Városi Könyvtár saját tulajdonú ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, az
alaptevékenység ellátásához szükséges épületeket (Gyomaendrőd, Kossuth L. út 50.
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. sz.) az Önkormányzat adta használatába, a helyi vagyonrendelet
(14/2003. VI. 5.) Kt. előírásainak betartási kötelezettsége mellett.
Az intézmény az Önkormányzat által jóváhagyott Leltározási Szabályzattal és Selejtezési
Szabályzattal rendelkezik, amelyekben előírtak figyelembevételével tartják nyilván a beszerzett
tárgyi eszközöket, valamint a kis értékű – 100 ezer Ft egyedi érték alatti – gépeket,
berendezéseket és egyéb szakmai fogyóeszközöket.
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatalban vezetik a Katawin
szoftverrel. A könyvtárnál helyiségleltárak biztosítják a tárgyak meglétének nyilvántartását,
melyet évente egyeztetnek az önkormányzati vagyonnyilvántartással, melyet áttekintettem. A
kiselejtezés, vagy átadás tényét, valamint a leltározás időpontjait az intézménynél rögzítették,

23

illetve az önkormányzat felé bejelentették, továbbá rendezték a használaton kívülivé vált
eszközök további sorsát is.
A könyvtári könyv-, CD-, DVD-állomány értékét és mennyiségét a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alapján önálló számítógépes programmal (SZIRÉN) tartják nyilván az
intézménynél. Az adatfeldolgozás – és számítógépes katalógus létrehozása – 2011. évben
fejeződött be, illetve folyamatos a dokumentumok nyilvántartásának karbantartása. Emellett
2011-ig kézi nyilvántartó könyvekben is rögzítették a beszerzett könyvtári dokumentumokat,
illetve kivezetésüket. Szúrópróbás ellenőrzést végeztem, eltérést nem állapítottam meg.
A könyvtári dokumentumállomány leltározására, az állomány tervszerű gondozására
(apasztására és bővítésére) külön rendeletek vonatkoznak (Lásd: 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM
rend. és 22/2005. NKÖM rend.), amely szerint tételes leltározást 10 évente kell végrehajtani.
Legutóbb 2008. évben – a vezetésváltás okán 1 évvel később - volt tételes leltár a gyomai és
2009. évben az endrődi részlegben. A könyvállomány számbavételének szabályosságát, a
leltárak kiértékelését és a különbözetek elszámolását 2009. évben soron kívüli belső ellenőrzés
vizsgálta felül, amelyről részletes jelentés készült a fenntartó számára.
3.) Bevételek és kiadások átfogó vizsgálata
Az intézmény gazdálkodására a tudatos költségtakarékosság jellemző a vizsgált
években. A költségvetés tervezése és teljesítése a vonatkozó rendeletek betartásával és az
önkormányzattal kötött „Megállapodásban” előírtak figyelembe vételével valósult meg.
A főbb pénzügyi adatokat az alábbiak:
Ezer Ft-ban
Megnevezés

2009.

Befektetett eszközök

2010.

Változás ezer Változás %Ft-ban
a 2010/09.
9.656

-

9.656

14.546

15.808

1.262

Munkáltatót terhelő járulékok

4.197

3.947

- 250

Dologi kiadások

7.029

10.458

3.429

25.772

39.869

14.097

2.794

3.416

622

-

1.150

1.150

50

-

- 50

12.614

12.614

Ebből: működésre

8.475

8.475

fejlesztésre

4.158

4.158

Személyi juttatások

KIADÁSOK
Működési saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Kp-i költségvetési támogatás
Uniós pályázati támogatás
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BEVÉTELEK (önk. támogatás nélkül)
Fenntartó önkormányzat támogatása

2.844

17.180

14.336

22.928

22.689

- 239

A saját bevételek a tervezett szint felett alakultak az intézmény szolgáltató-képességének
fejlődése következtében.
Észrevételem a készpénzes bevételek bizonylatolásával kapcsolatban, hogy azokat
keletkezéskor kézi nyugtán vagy kp-számlán rögzítik, majd 5.000 Ft-ot elérő halmozott bevétel
elérésekor csekken befizetik az önkormányzat bankszámlájára a belső ügyviteli előírások
szerint, azonban azok hóvégi összesítése, illetve a könyvtár készpénzes kiadásaira jóváhagyott
havi ellátmány elszámolása nincs megoldva, a „rovat-elszámolási ívet” nem alkalmazzák.
Javaslom, hogy időszaki pénztárjelentésben rögzítsék hóközben a készpénzes forgalmat, a
hóvégi elszámolás bizonylatolása, a belső és külső ellenőrizhetőség fokozottabb biztosítása
érdekében.
A kiadások alakulását befolyásolták az EU pályázati feladatok, ugyanis a digitalizálási
feladatokhoz
történő
számítástechnikai
eszköz
beruházásokhoz,
fejlesztésekhez
villanyszerelési, Internet-hálózatbővítési és riasztórendszer kiépítési dologi kiadások is
kapcsolódtak, illetve a szolgáltatások bővítéséhez asztalok székek beszerzése vált szükségessé.
A gyomai könyvtárépület állagromlása kiemelt probléma, melynek megoldását évente
kérelmezi az intézményvezető. Kizárólag a legégetőbb helyzetek megoldására tudott forrást
szerezni a vizsgált időszakban, de átfogó 40-50 millió Ft-os felújítási programra nincs igazi
esély, egyelőre. Tanácsoljuk „kisebb lépésekre” bontva, több évre ütemezve a műszaki
feladatokat, tagolni és sorrendet képezni és anyagi lehetőséget „kiszorítva” ekként haladni.
4.) Személyi kiadások ellenőrzése
A tényleges személyi kiadások alakulását 2009-2010. években az alábbi táblázatok
szemléltetik:
Megnevezés
Teljes munkaidős alapbér, bérpótlék
Egyéb juttatás (keresetkieg., jub. jutalom)
Ktsgtérítés, hozzájárulás
Részmunkaidős bérek, juttatások
Áll.-ba nem tartozók szemályi juttatása
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:

2009.
7.213
826
947
4.420
1.140
14.546
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2010.
12.330
808
1.136
1.054
480
15.808

Változás
Változás %ezer Ft-ban a 2010/09.
5.117
170,9
- 18
97,8
189
120,0
- 3.366
23,8
- 660
42,1
1.262
108,7

A munkavállalók díjazására fordított bértömeg 8,7 %-kal – 1.262 ezer Ft-tal nőtt 2010-ben,
amely az EU-s pályázatokban vállalt feladatok ellátásával összefüggő könyvtárosi munkaidő
növekedés és informatikus álláshely létrehozásával indokolható.
Azonban a személyi jellegű ráfordítások aránya az összes kiadáson belül mérséklődött, a 2009
évi 56,4 %-ról 39,6 %-ra csökkent.
Az intézményben a szakmai álláshelyek száma 6 fő, ezen belül:
1 fő igazgató - könyvtáros
4 fő könyvtáros
1 fő informatikus (2009. december 1-től),
továbbá 1 fő részmunkaidős fizikai alkalmazott (6 órás takarító).
A vizsgált időszakban betöltetlen álláshely nem volt. A közalkalmazásban állók kinevezése,
alapbérének változása, kötelező átsorolása megfelelően dokumentált, valamint az iskolai
végzettséget és továbbképzéseket igazoló okmányok másolatai rendelkezésre állnak.
A munkaügyi iratokat a Polgármesteri Hivatalban a személyzeti előadó készíti el és őrzi meg,
ezért teljes körű ellenőrzésére a Hivatalban került sor. A megállapított alapbéreket, és egyéb
kereseti elemeket vizsgáltam, majd összevetettem több havi (2009. aug.-szept.-okt. ill. 2010.
jan.-jún.-nov.) bérjegyzéken található adatokkal. Ennek során számszaki eltérést nem találtam,
a munkavállalók besorolását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírtak alapján
végezték el. A teljesítményösztönző keret felosztására az intézményvezető tett javaslatot.
Túlóra elszámolásra nem került sor a vizsgált években. A szombati nyitvatartás miatti
többletmunkát szabadidő kiadásával kompenzálják, amelynek személyre lebontott éves rendjét
írásba foglalták. A jelenléti ívek, szabadság-nyilvántartások vezetése az intézménynél rendezett
volt mindkét évben.
Észrevételem, hogy a főiskolai oklevelek egyszerű fénymásolata található az aktákban, amelyet
legalább a másolatot készítőnek záradékolni kellett volna. („Eredetivel mindenben megegyező
másolat”), azonban helyesebb lenne hitelesített másolat elhelyezése a személyi anyagban.
5.) Dologi kiadások vizsgálata
Az intézménynél a szakfeladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen teljesített dologi
kiadások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés

2009.

26

2010.

Ezer Ft-ban
Változás ezer Változás %Ft-ban
a 2010/09.

Irodaszer, festék patron,

358

777

419

217,0

Kisértékű tárgyi eszközök vétele

140

440

300

314,3

2.818

3.537

719

125,0

637

365

- 272

57,3

3.953

5.119

1.166

129,5

519

215

- 304

41,4

1.055

927

- 128

87,9

85

257

172

302,4

260

1.845

1.585

709,6

1.919

3.244

1.325

169,0

Beszerzéseket terhelő ÁFA

713

1.352

639

189,6

Kiküldetési díj

275

331

56

120,4

Könyvek, folyóiratok vásárlása
Egyéb készletek beszerzés
KÉSZLETEK ÖSSZESEN
Kommunikáció, szám.techn.szolgáltatás
Energia (gáz, áram) és vízdíj
Karbantartás, fenntartás
Egyéb szolgáltatások
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés

2009.

2010.

Változás ezer Változás %Ft-ban
a 2010/09.
- 26
61,2

Különféle dologi kiadások

67

41

Reprezentáció

44

44

-

100,0

Egyéb (adó, illeték, jogdíjak, stb.)

58

327

269

563,8

EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.157

2.095

938

181,1

DOLOGI KIADÁSOK:

7.029

10.458

3.429

148,8

A dologi kiadások változása jelentős mértékű, 48 %-os volt 2010-ben az előző évihez
viszonyítva, amely elsődlegesen az EU-s pályázatokon nyert támogatások felhasználása
következtében keletkezett. Közel 10,5 millió Ft dologi kiadást eszközöltek, 3.4 millió Ft-tal
többet, mint 2009. évben. Ebben az inflációs árváltozások, illetve az Áfa mérték növekedése is
szerepet játszott.
A dologi kiadások részaránya az összes kiadáson belül 27,3 %-ról 33,9 %-ra nőtt 2010-ben.
Több mint kétszeresére emelkedtek az irodai papírok, nyomtatványok és fénymásoló
patroncsere kiadásai, háromszorosára a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, valamint a
beszerzéseket terhelő ÁFA összegei.
Nőttek a karbantartásra (ingatlan és fénymásoló) fordított kiadások, és az igénybe vett szakmai
és egyéb szolgáltatás költségei.
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A könyvtári állomány gyarapítására, könyvek, folyóiratok, cd-k, dvd-k beszerzése 2009-ben
2.818 ezer Ft-ot, 2010. évben 3.733 ezer Ft-ot fordítottak. Évente 1500-1600 db-ot vásároltak.
Felkutatják és kihasználják a kedvezményes beszerzési formákat, megrendelési módokat,
jelentős összegeket megtakarítva ezzel.
A kiadások bizonylatait szúrópróbaszerűen ellenőriztem, megállapítottam, hogy alaki és
tartalmi szempontból megfelelőek.
A kötelezettségvállalás, az utalványozás, és ellenjegyzés hiánytalan volt, a főkönyvi könyvelés
megfelelt az államháztartási számviteli előírásoknak.
6.) Pályázati források szabályszerű felhasználásának ellenőrzése
Az intézmény az alábbi konzorciumi EU-s pályázatokon szerepelt a vizsgált időszakban,
amelyekben a gesztor a Békés Megyei Tudásház és Könytár (Békéscsaba) intézmény volt:
Pályázati azonosító
TIOP-1.2.3./08/1-2008-062, „Békés
Tudásdepó-Expressz”
Összehangolt infrastruktúrafejlesztés
a közös könyvtári szolgáltatások
támogatására, az élethosszig tartó
tanulás elősegítésére Békés
megyében
TÁMOP-3.2.4./08/1-2009-001,
„Békés Tudásdepó-Expressz”
Összehangolt infrastruktúrafejlesztés
a közös könyvtári szolgáltatások
támogatására, az élethosszig tartó
tanulás elősegítésére Békés
megyében

Elnyert
támogatás
100 millió Ft,
ebből Határ
Győző
Könyvtár:
9.131.750 Ft

Megjegyzés
Projekt időtartama: 2009. 06. 01-től 2011. 05.
30-ig.
17 db számítógépet, egyéb hardver eszközöket
szereztek be.
A záró elszámolás megtörtént, a támogatás
felhasználásra került. Helyszíni ellenőrzést
tartott a közreműködő szerv.

81.553.334 Ft, Projekt időtartama: 2009. 09. 01-től 2011. 04.
ebből Határ 30-ig.
Győző
Könyvtár:
7.601.000 Ft

A záró elszámolás megtörtént, a támogatás
felhasználásra került. Helyszíni ellenőrzést
tartott a közreműködő szerv.

A pályázatokon nyert összegeket a számítástechnikai háttér - szolgáltatási és működési fejlesztésére, honlap létesítésére és működtetésére, informatikusi álláshely kialakítására, a
munkavállalók továbbképzésére, valamint a személyi és dologi kiadások fedezetére
biztosították, a pályázatban vállalt szakmai programok teljesítése érdekében.
A pályázati céltól eltérő, jogtalan felhasználást nem tapasztaltam. A saját erőt nem igénylő, 100
%-ban támogatott projektek pénzügyi elszámolása az önkormányzat éves költségvetésébe
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beépült. A lezárult EU-s pályázatok vonatkozásában 5 éves fenntartási kötelezettség áll fenn,
amelynek pénzügyi hátterét, a megnövekedett személyi és dologi kiadásokat mind nehezebb
biztosítani.
2010. évben új pályázatot nem nyújtott be az intézmény.
VI. Javaslatok
1.) A belső szabályzatok aktualizálásra vonatkozó javaslat figyelembevétele.
2.) A növekvő készpénzes bevételek elszámolására időszaki pénztárjelentés–nyomtatvány
bevezetése az intézménynél - a jelenlegi rovat-elszámolási ív helyett (nem használják!)
- az ellenőrizhetőség, átláthatóság érdekében.
3.) A közalkalmazotti bérezés alapjául szolgáló iskolai végzettséget igazoló oklevelek,
bizonyítványok, diplomák egyszerű fénymásolatainak záradékolását javasoljuk az
„Eredetivel mindenben megegyező!” szöveggel, illetve a másolást végző személy
aláírásával.
4.) A halaszthatatlan épület felújítási feladatok műszaki szakértői felmérése és időben
ütemezése több évre előre - tekintettel a szűkös pénzügyi lehetőségekre – és kisebb
lépésekben történő végrehajtása.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2011. július 28.

……………………………..

………………………….

dr. Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Cs.A.Cs kft. ügyvezető

vizsgálatvezető belső ellenőr
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INTÉZKEDÉSI TERV
A 2-8/2011. iktatószámú, a Határ Győző Városi Könyvtár gazdálkodásának átfogó
pénzügyi ellenőrzéséről, a vagyonnyilvántartás és a pályázati pénzeszközök felhasználásának
vizsgálatáról készült belső ellenőrzési jelentés javaslataira.
1. Javaslat: A belső szabályzatok aktualizálása: A könyvtári SZMSZ fenntartó általi elfogadása
és hatályba lépése óta nem történt olyan törvényi, jogszabályi változás, amelyet be kellene
építeni az SZMSZ-be. A TÁMOP pályázat segítségével létrejött informatikus munkakört az
SZMSZ-be beépítem, a módosított SZMSZ-t elfogadásra a Fenntartó felé benyújtom, a
szükséges időpontban.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Intézményvezető.
2. Javaslat: Az u.n. „rovatolási ívet” nem használják más intézmények sem, a könyvelő
programból lehívhatók ezek az adatok. A készpénzes bevételek összesítésére készítünk egy
formanyomtatványt, amelyet 2011 évre visszamenően elkészítünk és a továbbiakban használni
fogunk.
Határidő: 2011.október 15, illetve folyamatosan.
Felelős: Intézményvezető, Pap Gábor informatikus, Gottfried Sándorné és Kiszely Ilona
könyvtárosok.
3. A végzettséget igazoló oklevelek záradékolását a személyzeti vezető elvégezte.
4. A halaszthatatlan épület felújítási feladatok elvégzését az intézményvezető továbbra is
szorgalmazza.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 22.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.sz.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Csatoltan benyújtom a Határ Győző Városi Könyvtár dokumentumállomány
törlési beszámolóját jóváhagyásra.

Gyomaendrőd, 2012. január 23.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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A Határ Győző Városi Könyvtár 2011-es évi állománytörlési beszámoló
TÖRLÉSEK
GYOMA
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ENDRŐD
- Behajthatatlan
- Elhasználódás
- Tervszerű áll. apasztás
Összesen:
ÖSSZESEN:

DB

FORINT

29
1371
312
1712

31.132,220.050,658.924,910.106,-

9
2.589,1910
176.993,717 1.597.960
1363 1.777.551,3075 2.687.657,-

Törölt dokumentum típusa db száma
Gyoma
1712
- könyv
- 1403
- videokazetta
- 309
Endrőd
2622
- könyv
- 2089
- videokazetta
- 533
A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük,
minden esetben többszörösen kerestük a lehetőséget a dokumentumok
visszaszerzésére.
A törléseknél látható, hogy viszonylag nagyarányú selejtezést/törlést
hajtottunk végre. A könyvtárak között van egy bizonyos szintű állománymozgás,
amelyet az egyedi nyilvántartás miatt az egyik állományból kivezetünk, a másikba
beleltározásra kerül. Ilyen pl. az olvasói érdeklődés hiánya miatt bizonyos
népszerű olvasmányokat az endrődi könyvtárból áthoztunk Gyomára. A
helytörténeti dokumentumok egységes kezelése miatt az endrődi könyvtár
állományából kivonásra kerültek a helytörténeti dokumentumok, ezek a gyomai
könyvtár állományában fognak szerepelni. A helytörténeti dokumentumok száma
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is csökken a duplumok kiszűrése miatt, illetve amiatt, hogy a gyűjtőköri
szabályzatnak feleltetjük meg.
A könyvtárak állományából kivonásra kerültek a videokazetták. Az olvasói
érdeklődés erőteljesen lecsökkent, a kazetták többségével állandó problémák
voltak, a korszerű, többfejes videólejátszók nem tudják lejátszani őket. Az endrődi
könyvtár állományából 533 db, a gyomai könyvtárból 309 db, összesen 862 db
videokazetta került törlésre, 2.069.686,-Ft értékben, 2401 Ft-os átlagár. A magas
összeg oka az, hogy a videokazetták beszerzése meglehetősen magas db/Ft áron
történt, mivel a kölcsönzési jogot is meg kellett fizetni beszerzésükkor.
Próbálkoztunk a kazetták árusításával: csekély érdeklődés és még kevesebb
vásárlás. Az endrődi állományból azok a mese és ifjúsági kazetták, amelyek még
használhatók voltak, Rózsahegyi Iskola kollégiumába kerültek, azzal, hogy amíg
tudják, használják őket.
A könyvek selejtezésénél elsődleges szempont a használhatóságuk. Egyrészt a
könyv fizikai állapota, másrészt a könyv tartalma, az olvasói érdeklődés. A
selejtezésnél a fizikai állapot miatt azonnal selejtlistára kerül a dokumentum. Az
olvasói érdeklődés csökkenésekor a kölcsönzőtérből a raktárba kerül a
dokumentum, amikor a raktár megtelik, onnan kerülnek leválogatásra azok a
dokumentumok, amelyeket törlünk az állományból.
Az elhasználódás miatt kivonásra került 3281 db könyv 397.043,-Ft értékben, a
könyvek átlagára 121 Ft/db.
Jelenleg a gyomai könyvtár raktárában továbbra is küzdünk a helyhiánnyal, az
endrődi részen a selejtezés után megfelelő hely áll rendelkezésre. A gyomai részen
nem megoldott a védett és a helytörténeti dokumentumok elhelyezése, a raktárban
nincs hely, dobozokban tároljuk a könyveket.
Ajánlás az állománynagyságra
1000 lakosonként 3000 kötet, db. Gyomaendrőd esetében: 43.500 db.
2011.december 31-i állapot: 39.210 db.
Ajánlás az állománycserélődésre
A közkönyvtárak helyben lévő állományához képest legalább 5%-os gyarapítás és
selejtezés ajánlott évente. Az 5%-ba a speciális állományrészek (pl. helytörténeti
dokumentumok) nem számítanak bele. Gyomaendrőd esetében: 2.175 db
dokumentum beszerzése, illetve törlése ajánlott évente.
Gyomaendrőd, 2012. január 25.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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A Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi
MUNKATERVE

A Határ Győző Városi Könyvtár számára a 2012. év céljai és feladatai között prioritást élvez a
szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében a szolgáltatások további
biztosítása, az intézmény gazdálkodási stabilitásának megtartása, a nyújtott szolgáltatások és
elvégzett munka minőségének javítása.
I.

Kiemelt feladataink

 2008-2013 időtartamra érvényes stratégiai terv időarányos részének
megvalósítása
 felkészülés a következő stratégiai időszakra
 a szolgáltatások megtartása, az ehhez kapcsolódó személyi-, tárgyi-, pénzügyi
erőforrások hatékony felhasználása
 együttműködések folytatása, meglévő kapcsolataink megtartása, a
kapcsolatrendszer bővítése
 a könyvtár interaktivitásának növelése
 a könyvtár társadalmi elismertségének megőrzése, növelése
 a TÁMOP/TIOP pályázatok követési időszakából adódó feladatok elvégzése, a
vállalt mutatószámok elérése
 olvasásnépszerűsítő program bővítése, folytatása
 digitalizált tartalmak megjelenítése
 továbbra is szigorú és következetes pénzügypolitika folytatása
II.

A könyvtár állománya

Cél
IKSZT
könyvállomány
letétbe helyezése
Könyvtári
dokumentumok
rendelése,
érkeztetése,
állományba vétel

Feladat
Könyvek kiválogatása,
beleltározása, jelzetelés,
letétbe helyezés, kiszállítás
Könyvek rendelése,
érkeztetés, állományba vétel,
olvasói igények figyelemmel
kísérése
Folyóiratok 2011. évi
számainak raktározása,
köttetés előkészítése, átadás
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Határidő

Felelős

Január

Könyvtárvezető,
Könyvtárosok

Folyamatos

Január

Könyvtárvezető

Kiszely Ilona
és
Gottfried

Folyóirat rendelés és
kezelés

Nyilvántartások
pontosítása,
állománystatisztika
Állományvédelem

Olvasói igények
figyelése
Tervszerű
állományapasztás

Állományellenőrzés

a Térségi Gondozási
Központnak, az iskoláknak
és az IKSZT-nek
2013. évi megrendeléshez
igény- és használatmérésen
alapuló ajánló készítés
Leltárkönyv és adatbázis
egyeztetése, statisztikai
adatok kezelése
2011. évi statisztika
Köttetésre szánt
dokumentumok gyűjtése
1945 előtti kiadványok
figyelemmel kísérése
Könyvek javítása,
felszerelése
Desiderata jegyzék vezetése,
előjegyzések figyelemmel
kísérése, követése
Selejtes állapotú dokumentumok leválogatása
Olvasó igény megszűnése
miatti leválogatás
Selejtezési jegyzék
elkészítése
Be nem hajtható követelésekről selejtezési, törlési
jegyzék
Az endrődi könyvtár teljes
körű állományleltározásának
előkészítése

Leltározási ütemterv
Leltározás
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Sándorné

Október

Kiszely Ilona
és
Gottfried
Sándorné

Folyamatos

Gottfried
Sándorné,

Február

Könyvtárvezető

Folyamatos

Könyvtárosok

Folyamatos

Kiszely Ilona
Gottfried
Sándorné

Folyamatos
Folyamatos
November

December

Könyvtárosok

Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné,
Pap Gábor

Február

Löveiné Márton
Gizella,
Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné
Könyvtárvezető

Március

Löveiné Márton

Február

A gyomai könyvtár teljes
körű állományleltározásának
előkészítése

Április

Leltározás
Április

Helytörténeti
dokumentumok
feldolgozása
III.

Leltározás lezárása,
jegyzőkönyv
Anyagok rendezése, tartalmi
feltárás

Gizella, Nagy
Piroska,
Pap Gábor
Löveiné Márton
Gizella,
Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné
Löveiné Márton
Gizella, Nagy
Piroska,
Pap Gábor

Június

Könyvtárvezető

Folyamatos

Nagy Piroska,
Pap Gábor

Olvasószolgálat- Tájékoztatás

Cél
Kölcsönzési adatok,
nyilvántartások

Feladat
Adatok pontosítása,
adminisztráció naprakészen,
pontosan
Olvasójegy használata

ODR igénybevétel

Állomány
népszerűsítése

Tájékoztatás a kölcsönzési
adatokról
on-line elérhetőségéről
Tájékoztatás, felvilágosítás,
könyvtárközi ügyintézés

Az újdonságokat is magában
foglaló tematikus ajánló
jegyzékek készítése, honlapon is
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Határidő

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Felelős

Kiszely Ilona
Gottfried
Sándorné

Kiszely Ilona,
Gottfried
Sándorné
Löveiné
Márton
Gizella
Pap Gábor

Új beszerzések ajánlójegyzéke,
Témacsoportok kialakítása
Olvasók segítése,
tájékoztatása
Felszólítások
kezelése

IV.
Időpont
Január 30.
Február 17.
Február 27Március 2.
Április 12.
Április 19.
Május
Június
Szeptember
30.
November

Használói tájékoztatás, saját
könyvtárak, illetve más
könyvtárak katalógusai
Felszólítók kiküldése, a
visszahozott dokumentumok
figyelemmel kísérése

Gottfried
Folyamatos
Sándorné,
Kiszely Ilona
Február
Gottfried
Május
Sándorné
Szeptember Kiszely Ilona,
November
Pap Gábor

A könyvtár rendezvényei
Rendezvény
Polgármesteri köszöntő
Író-olvasótalálkozó Szurovecz
Kitti írónővel
„aranyfonál” városi
mesemondóverseny
Vers- és prózamondó verseny
Kistérségi mese-vers- és
prózamondó verseny
Rendezvény a Rózsahegyi Napok
keretén belül
Rendezvény a Kis Bálint Napok
keretén belül
A Népmese Napja

Tímár Máté születésnapjának 90.
évfordulója alkalmából
megemlékezés, könyvbemutató
November
Tímár Máté szavalóverseny
Folyamatosan Együttműködés a Tímár Máté
Alapítvánnyal Tímár Máté
válogatáskötet kiadásában
Megjelenéstől Endrődi Tájszótár
függően
könyvbemutató
Megjelenéstől Gyomaendrőd Gasztronómiája
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Helye
Hivatal
Kossuth 50.sz.

Felelős
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető

Blaha 21. sz

Könyvtárvezető

Kossuth 50. sz.
Kossuth 50. sz.

Könyvtárvezető
Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető

Kossuth 50 sz.

Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető

Blaha 21. sz.

Könyvtárvezető
Könyvtárvezető,
könyvtárosok

Blaha 21.sz.

Könyvtárvezető

Kossuth 50sz.

Könyvtárvezető

függően

V.

könyvbemutató

Internet, számítógép-használat, szolgáltatások, olvasásnépszerűsítés, webes
megjelenés
Cél

Szolgáltatásjavítás

Interaktivitás növelése

Webes megjelenés
MCONet
Munkaügyi adatbázis
Jegyértékesítés

Olvasásnépszerűsítés

Szakmai tudás tovább
fejlesztése

Feladat
Használói képzések
- internet
- számítógép
Szövegelő játék on-line
elérhetősége
Játékos feladatok a
gyermek honlapon
A könyvtár honlapjainak
gondozása, folyamatos
frissítés, tartalmak
feltöltése
Hírfeltöltés
Adatrögzítés
Szolgáltatás
Szövegelő
Új programok, akciók
kidolgozása
Könyvtárszakmai
továbbképzéseken való
részvétel

Határidő

Felelős

Folyamatos

Pap Gábor

Folyamatos

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos

Értelemszerűen

Löveiné
Márton
Gizella,
Pap Gábor
Könyvtárosok,
Pap Gábor
Könyvtárvezető
Pap Gábor
Pap Gábor
Pap Gábor
Löveiné
Márton
Gizella,
Pap Gábor
Könyvtárvezető
Könyvtárvezető,

Gyomaendrőd, 2012. január 25.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérelme a
város jubileumi rendezvénysorozatára illetve a város nemzeti ünnepeinek
megrendezésére vonatkozóan
Tóthné Rojik Edit
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő testület!
Dr. Szonda István a Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény vezetője az alábbi
témákban kéri Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatását:
I.
A Képviselő-testülete 15/2012. (I.26) számú határozatával elfogadta az intézmény a 2012. évi
munkatervét, mely alapján az intézmény vezetője benyújtotta kérelmét a „Gyomaendrőd 30 éves” jubileumi
programsorozat és a „Gyomaendrődiek Világtalálkozója 2012” rendezvénysorozat programtervét és költségvetését
érintően.
A jubileumi év és egyéb programjainak és egyéb kiadásainak költségterve alapján az összes költség: 240 E
Ft.
A Világtalálkozó költségterve alapján az összes költség:918 E Ft.
II.
Az intézmény vezetője a 2012. február 7-én megtartott Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzottak alapján –
csökkentésre került a civil alap keretösszege, mely lehetőséget biztosított a helyi szervezetek működésének
támogatására- kéri a Képviselő-testülete, hogy döntésével támogassa, hogy a gyomaendrődi székhelyű és
működési területű civil szervezetek és klubok az intézmény közösségi tereit - Pontosítva:
- A Katona József Művelődési Központban az 52. sz. vagy 32.sz. vagy a 47. sz. helyiséget.
- Az Endrődi Népházban az alsó termet -, előre egyeztetett időpontonban, havonta két órában térítés mentesten
használhassák.
III.
Az elfogadott munkaterv alapján az intézményvezetője kéri, hogy a Képviselő-testület támogassa 300 E Ft
összegben az idei évben megrendezésre kerülő nemzeti és egyéb kapcsolódó ünnepek - Március 15., Hősök
napja, Nemzeti összefogás napja, Augusztus 20., Október 23.- megrendezését.
A 2012. évi költségvetés rendelet tervezetben a rendezvény alapra 5.400 E Ft került meghatározásra, amelyből
4.000 E Ft-ot a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet kap meg, amennyiben teljesülnek a jogi feltételek.
A kérelemben szereplő támogatások összege: 1.458 E Ft, melynek forrása 1.400 E Ft összegben a rendezvény
alapból fennmaradó rész lehet.
A rendezvény szervezőnek szükséges/kell a fennmaradó 58 E Ft összegű költségcsökkentést meghatározni.
A gyomaendrődi székhelyű és működési területű civil szervezetek és klubok terembérleti díj kedvezményéből adódó
költségvetés kiesést az intézménynek a saját költségvetését érintően kell a kigazdálkodnia.

Döntési javaslat
"A Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérelme a város jubileumi
rendezvénysorozatára illetve a város nemzeti ünnepeinek megrendezésére vonatkozóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak alapján támogatja a KözművelődésiKözgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérelmét:
- a jubileumi év és egyéb programjainak és egyéb kiadásainak költségtervét ………E Ft,
- a Világtalálkozó költségtervét ……..E Ft, valamint
- a 2012. évben megrendezésre kerülő nemzeti és egyéb kapcsolódó ünnepek megrendezését………E Ft, azaz
összesen: 1.400 E Ft összegben támogatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény részére megítélt támogatás fedezetéül a 2012. évi költségvetési rendelettervezet rendezvény
alapra meghatározott 5.400 E Ft – ból fenn maradó 1.400 E Ft összeget jelöli meg forrásként.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a gyomaendrődi székhelyű és működési
területű civil szervezetek és klubok terembérleti díj kedvezményét azzal a feltétellel, hogy az intézmény a bevétel
kiesésből adódóan nem kér az intézmény működési feltételeinek biztosításához önkormányzati kiegészítő
támogatást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2011. évi
tanyagondnoki tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, hozzájáruló
nyilatkozat megadása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. megbízott képviselője Havelda Jánosné 2012. január
31. napján megküldte a 2011. évben végzett tanyagondnoki tevékenységéről készített beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.
Levelében továbbá az alábbi kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény2011. decemberi módosítása
következtében 2012. július 1-től a nem állami fenntartású szolgáltató házi segítségnyújtás esetében a 2011.
december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszámra vonatkozóan csak akkor részesül állami
finanszírozásban, ha az NRSZH területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadási
eljárásában befogadást nyert.
A befogadás feltétele, hogy a szolgáltató csatolja az ellátásával érintett települési önkormányzat hozzájáruló
nyilatkozatát.
„58/A. § (2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi fenntartót – esetében a 2011.
december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett férőhelyszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe
2012. július 1-jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti
települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
A Hétszínvirág Bt. házi-segítségnyújtás szolgáltatását feladat-ellátási szerződés nélkül nyújtja, így a fenti
szabályozás alapján befogadást kell kezdeményezniük Önkormányzatunknál.
A hozzájáruló nyilatkozat megadásának előnyei és hátrányai az önkormányzat és intézménye számára az alábbiak:
Előnyök:
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban Önkormányzatunk deklarálta, hogy partnerként kezeli a
szociális tevékenységeket ellátó civil szervezeteket,
Gyomaendrődi (helyi) vállalkozást egyben munkahelyet támogat,
A gyomaendrődi lakosok számára választási lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételéhez.
Hátrányok:
a civil szolgáltató az önkormányzati fenntartású intézmény ellátotti körét csökkenti,
az ellátotti létszám csökkenésével az önkormányzati fenntartású intézmény állami normatíva bevétele
csökken.
Kérem a Tisztelt Bizottság Elnöki Munkacsoportot szíveskedjen állást foglalni a hozzájáruló nyilatkozat megadásáról.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport az előterjesztést megtárgyalta és azt vitára
alkalmasnak ítélte, ebben a formában javasolja a Képviselő-testület elé terjeszteni.
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1. döntési javaslat
"A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2011. évi tanyagondnoki tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján
elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2011. évben végzett
tanyagondnoki feladat-ellátásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó hozzájáruló
nyilatkozat megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú BT. kérelmének, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A § (2b)
bekezdése alapján hozzájárul a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT., mint házi
segítségnyújtást biztosító szolgáltató az NRSZH területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe
történő befogadásához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. kérelmének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú BT. kérelmét, nem járul hozzá a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT.,
mint házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató az NRSZH területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási
rendszerbe történő befogadásához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT.
Levelezési cím:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.

Telefon:06/70-940-1619
email: hetszinviragtuskevar@upcmail.hu
Tárgy: Tanyagondnoki beszámoló
Kérelem
házi
segítségnyújtás
folytatásának engedélyezésére

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
Tisztelt Képviselő-Testület!
1,/
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság Gyomaendrőd III. számú
tanyagondnoki körzetében a tanyagondnoki szolgálati feladatot feladat-ellátási szerződés alapján látja el. A
feladat-ellátási szerződés 10. pontja alapján csatoltan beterjesztjük a feladatellátásról szóló beszámolót, melynek
kérjük elfogadását.
2,/
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság házi-segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatási tevékenységet is végez a városban. Erre vonatkozó működési engedélyünket 2010. március 22én kaptuk, kezdetben 36 fő ellátotti létszámra. Az ellátás iránti igény másfél év alatt olymértékben
megnövekedett, hogy 2011. októberében módosítani kellett működési engedélyünket, így a mai napon 79 fő
ellátásra van engedélyünk. A tényleges ellátotti létszám 63 fő.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. decemberi módosítása
következtében 2012. július 1-től a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás esetében – ide nem értve az
egyházi fenntartásúakat – a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszámra
vonatkozóan akkor részesül állami finanszírozásban, ha az NRSZH területi lefedettséget figyelembe vevő
finanszírozási rendszerbe történő befogadási eljárásában befogadást nyert.
A befogadás feltétele, hogy a szolgáltató csatolja az ellátásával érintett települési önkormányzat hozzájáruló
nyilatkozatát.
„58/A. § (2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi fenntartót –
esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett férőhelyszám külön jogszabály szerinti
finanszírozási rendszerbe 2012. július 1-jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az
ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
Házi-segítségnyújtás szolgáltatásunkat feladat-ellátási szerződés nélkül nyújtjuk, így a fenti szabályozás alapján
befogadást kell kezdeményeznünk. A befogadási eljárást 2012. április 1. napjáig lehet kezdeményezni a
működési engedélyt kiadó szervnél, melyhez csatolnunk szükséges az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
Szolgálatunk jelenleg 63 fő ellátásáról gondoskodik, 7 fő dolgozói létszámmal. Szolgáltatásunk megítélésünk
szerint kiegészíti az önkormányzat szolgáltatását, a Térségi Szociális Gondozási Központtal együttműködésünk
megfelelő és folyamatos, egymás munkáját segítjük. Ellátottaink szociális étkeztetését a Gondozási Központtal
együttműködésben oldjuk meg, ami a szociális étkeztetési normatív támogatás vonatkozásában a Gondozási
Központ ellátotti létszámát is növeli.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek további működésünkhöz,
befogadásunkhoz hozzájáruló nyilatkozatukat megadni.
Gyomaendrőd, 2012. január 31.
Köszönettel:
Havelda Jánosné
mb. képviselő

BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd III. számú tanyagondnoki körzetében végzett 2011. évi
tanyagondnoki szolgálati tevékenységről
Beszámolót készítette:
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletében a város külterületén
három tanyagondnoki körzetet hozott létre. A III. számú tanyagondnoki körzetben a feladatot – a 77/2010. (II.
25.) Gye. KT határozata alapján – a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
látja el. A feladat ellátásáról, a feladat-ellátási szerződés 10. pontja alapján, mint fenntartó az alábbi beszámolót
készítjük.
A szolgáltatás célja:
Gyomaendrőd Város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi tanyás térségében a szolgáltatáshiányból
eredő hátrányok enyhítése.
A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek:
- Csejti utca,
- Korvin Ottó utca,
- Mester utca,
- Simai utca,
- Tóth Árpád utca,
- Vasútsor utca,
- Tanya IV. kerület,
- Tanya V. kerület,
- Tanya VI. kerület,
- Tanya VII. kerület,
- Nagylaposi MÁV lakás, Vasúti Őrház
- Templom-zug.
Ellátottak száma:
Tanyagondnoki körzethez tartozó lakosság száma: 367 fő
A feladatellátás tárgyi-, személyi feltételei, szakmai tartalma:
A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele személyszállításra és kisebb áruszállításra is
alkalmas gépjármű. Szakmai ajánlás 8+1 férőhelyes személygépjármű, további elvárás, hogy legyen alkalmas
gyermekek és idősek, mozgásukban korlátozott személyek szállítására is, és közlekedéstechnikailag biztonságos
legyen. Hétszínvirág-Tüskevár Közhasznú BT. rendelkezik ilyen gépjárművel, így a feladatot a szakmai
ajánlásnak megfelelő gépjárművel látjuk el.
A tanyagondnoki szolgálat működési engedély köteles tevékenység. A működési engedélyt Szarvas Város
Önkormányzat Jegyzőjétől 2008. december 28. napján kaptuk meg, majd 2010-ben is és 2011-ben is
módosítottuk újabb szociális alapszolgáltatási tevékenység – házi-segítségnyújtás - megkezdése és bővítése
miatt, így a ma hatályos működési engedélyünket a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
adta ki, BSz/1330-3/2011. szám alatt. Érvényességi határozatlan idejű.
A feladatellátást Havelda János tanyagondnok végzi. A feladatellátás feltétele a 81/2004. (IX.18.) ESZCSM
rendelet alapján a tanyagondnoki alapképzés elvégzése. Havelda János a képzést 2010. március 31-én sikeresen
elvégezte, a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.
4.) SzCsM rendelet alapján a működési nyilvántartásba való bejelentése megtörtént.
A szolgáltatás lehetséges tartalmi elemei:
közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk
szolgáltatásában
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb
egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzájutás biztosítása

-

óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így óvodába, iskolába szállítás,
gyermekszállítás
közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
az ételszállítás önkormányzati intézménybe
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

egyéb

Az, hogy egy szolgálat ezek közül konkrétan mit végez, attól függ, hogy az érintett településrészen milyen típusú
szolgáltatáshiány mutatkozik, továbbá függ az igényektől és a kapacitástól. A mindennapi konkrét
tevékenységről munkanapló készül a módszertani központ ajánlása szerinti tevékenységkódok alkalmazásával.
Ezek kigyűjtése alapján az alábbi diagram szemlélteti tevékenységeink főbb területeit, azok megoszlását.

A szolgáltatás éves tevékenységi esetei tevékenységtípus
szerinti megoszlásban
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Közreműködés házi segítségnyújtásban, étkeztetésben, meleg étel házhoz szállítása
Közreműködés egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz, egyéb lakossági szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
Gyermekszállítás: óvodába, iskolába
Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, rendezvényre szállítás
Ételszállítás önkormányzati intézménybe

A szolgáltatást legsűrűbben igénybevevők többsége gyermekes család, akik elsősorban a gyermekek
kollégiumba, iskolába, óvodába szállítását veszik igénybe.
Második legnagyobb feladatarányt az idősebb korosztály számára nyújtott szolgáltatás jelent:
- egészségügyi intézménybe történő szállítás,
- hivatalos ügyek intézése céljából történő szállítás,
- bevásárlási céllal történő szállítás,
- más lakossági szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítését célzó szállítás.
Harmadik jelentős feladat a napi tevékenységeink között az étel szállítása önkormányzati intézménybe.
Az idősebb ellátottak részére szükség esetén közreműködünk bevásárlás, gyógyszerkiváltás, begyújtás,
ház körüli feladatok, tűzifa-, termény beszerzés, stb… elvégzésében, illetve étel házhozszállításában.
Részt veszünk önkormányzati információk közvetítésében, továbbá saját rendezvényeinken is
igyekszünk teret biztosítani a szolgáltató, az ellátottak és az önkormányzat közötti párbeszédnek. Saját
rendezvényeink között említendő a Kihívás Napján rendezett gyalog-túra, amely minden korosztályt megmozgat
és telephelyünkön zárul bográcsozással, másik rendezvényünk ősszel egy szabadidős családi nap. A
rendezvényeink alkalmával segítségünkre volt a Városi Gondozási Központ tanyagondnoki szolgálata. Itt
említeném meg, hogy a Városi Gondozási Központtal folyamatos az együttműködésünk, szükség esetén
segítséget nyújtunk egymásnak. Szolgáltatásainkat rugalmas munkaidő beosztással nyújtjuk, így lehetőség van
esetenként esti, illetve hétvégi feladatellátásra is. Kapcsolatot tartunk a Térségi Humánsegítő Szolgálattal, részt
veszünk a téli szomszédolás programban.
Teljesítménymutatók:
→
Ellátottaink száma december 31-én 75 fő, azaz a lakosság 20 %-a veszi igénybe rendszeresen a
szolgáltatást.
→
Egész évben a tanyagondnoki feladatellátáshoz kötődő futott kilométer-teljesítmény 29604 km, egy
munkanapra jutó átlag 116,09 km.
→
Egész évre vetítve a tanyagondnoki feladathoz eltöltött munkaóra száma 2046 óra, a feladatellátás
kötelező munkaóráinak száma: 2040 óra.

Fenti teljesítménymutatók jelentése és igazolása a szociális regiszterben illetve a normatív állami támogatás
elszámolásában megtörtént. A 2011. évi normatív állami támogatás összege 1.996.550.-Ft volt, mely az előző
évhez képest nem változott. A normatív állami támogatás nem fedezi a költségeket. A feladatellátáshoz
fenntartói kiegészítés szükséges. Szolgálatunknál 2011-ben a Magyar Államkincstár, a Békés Megyei
Kormányhivatal és a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint módszertani intézmény átfogó
ellenőrzést tartott. Az ellátotti interjúk szolgálatunk irányába bizalomról tanúskodtak, az ellátottak az ellátásról
megelégedéssel nyilatkoztak, panasz nem érkezett.
2012. évet érintő szükségszerű változások:
Az állami normatíva 2012. évben is 1.996.550.-Ft, azaz nem emelkedett. Ezzel szemben a működési költségek az
elvárt béremelés és a gázolajár drasztikus emelkedése miatt jelentősen növekednek. Ebből következően
költségcsökkentő intézkedéséket kell megtennünk, szükséges a napi feladatellátásban olyan változást
alkalmazni, ami biztosítja a stabil működést és nem érinti hátrányosan a lakosság szolgáltatáshiányból eredő
igényeinek kielégítését.
Az önkormányzat a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 7. § (2) bekezdésében szabályozta, hogy a korábban
felsorolt lehetséges tanyagondnoki feladatok közül a tanyagondnoki szolgálatoknak milyen feladatokat kell
elsősorban ellátniuk. Ezek az alábbiak:
a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása,
b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,
c) házi gondozó ellátotthoz történő szállítása,
d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás,
e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.
Igazodva az önkormányzati rendeletben foglalt szabályokhoz, 2012. február 1. napjával a nagylaposi óvodáskorú
gyermekek intézménybe történő szállítását - kapacitás hiányában - megszüntettük. Ez az intézkedés nem érinti
hátrányosan a lakosság szolgáltatáshiányból eredő igényeinek kielégítését, ugyanis reggel 7 órakor és délután 4
órakor közlekedik a helyi járat, amely éppen a napi iskola-, óvodakezdés és befejezés időpontjához igazodva
helyi közlekedési lehetőséget biztosít. Ezen időpontokban tehát a településrészen nincs közlekedési szolgáltatás
hiány. Természetesen iskolai rendezvényekre, szabadidős programokra az iskolás és óvodáskorú gyermekek
szállítását a továbbiakban is ellátjuk. A változásról a lakosságot a Nagylaposi Idősek Klubjában tartott fórumon
tájékoztattuk.
Egyebekben változás nem történt, így napi rendszerességgel végezzük:
- az ételszállítást önkormányzati intézménybe, ételszállítást ellátott lakására,
napközben:
- egészségügyi intézménybe történő szállítást, hivatalos ügyek intézése céljából történő szállítást,
bevásárlási céllal történő szállítást, más szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítését célzó szállítást,
- szükség esetén közreműködünk bevásárlás, gyógyszerkiváltás, begyújtás, ház körüli feladatok,
tűzifa-, termény beszerzés, stb… elvégzésében.
Fontos megjegyezni, hogy a változás a Tanya VII. kerületben élő lakosságot nem érinti, mert ott semmilyen
közlekedési lehetőség nincs, így a VII. kerületi gyermekek kollégiumba és haza szállítása a továbbiakban is
alapfeladat marad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Gyomaendrőd, 2012. január 31.

Havelda Jánosné
mb. képviselő

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 14/1 és a 16/1. szám alatti költségalapú
bérlakásoknál elmaradt hőszigetelés munkálatainak engedélyezése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 326/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozatával a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi úti költségalapú bérlakások felújítására adott árajánlatot (7.143.934,- Ft) elfogadta, és a bérlakások
kezelője részére a munkák elvégzését engedélyezte azzal, hogy az engedélyezett keretből a vizes helyiségek
szellőzését is meg kell oldani.
2011. május hónapban a Gyomaszolg Ipari Park Kft. arról értesítette az önkormányzatot, hogy a 8 db lakásnál a
külső hőszigetelést elvégezte, továbbá 6 lakásnál a fürdőszobák, a szobák és a lépcsőházak mennyezetének
szigetelése is megtörtént (7.552.224,- Ft összegben), azonban két lakásban a munkálatokat nem tudták elvégezni,
mivel a bérlők a lakásba való bejutást nem engedélyezték. Az engedélyezett munka befejezését követően a
Gyomaszolg Ipari Park Kft plusz bruttó 2.122.630,- Ft igényt nyújtott be, mivel a munkavégzés során további
problémák merültek fel. A pótmunkák költségvetését Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 394/2011. (VI. 30.)
Gye. Kt. határozatával bruttó 2.122.630,- Ft összegben engedélyezte.
A bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft a 2012. január 23. napján kelt levelében arról tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy azon bérlakások bérlői, melyekben a belső szigetelés nem történt meg a lakásokból
kiköltöztek, így a korábban jóváhagyott belső szigetelés elvégezhető. Az elkészített költségvetés alapján a munka
értéke bruttó 879.071 Ft.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft a leírtak alapján a Magtárlaposi út 14/1 és a 16/1. szám alatti költségalapú
bérlakásokban elmaradt hőszigetelés munkálatainak elvégzéséhez kéri az önkormányzat jóváhagyását.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft által készített költségvetés szakmai tartalmát a Városüzemeltetési Osztály ellenőrizte.
A Városüzemeltetési Osztály megküldött szakvéleménye alapján (mely az előterjesztés mellékletét képezi): „A falak
és gipszkarton mennyezetek felületein észlelhető penészesedés, a velük érintkező szerkezetek eltérő hővezetéséből
ered, amely a szerkezetek nem megfelelő hőszigetelése miatt alakult ki. A belső térben keletkező pára, a különböző
hőmérsékletű felületeken lecsapódva penészesedést eredményez. A fent említett problémák megszüntethetők a
szerkezetek megfelelő hőszigetelésével és a tetőtér természetes vagy mesterséges kiszellőztetésének
megoldásával. A munkálatok elvégzésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által 2012. január 24-én küldött árajánlatot
megfelelőnek találtam. A vállalkozó a már 2010-ben beadott és a Képviselő-testület által elfogadott árajánlatát
nyújtotta be újra, amely csak az aktuális ÁFA mértékével változott.”
A Pénzügyi Osztály tájékoztatása szerint a költségalapú bérlakások bérleti díjának szakfeladatán 2011. december
31- állapot szerint 1.522.652 Ft áll rendelkezésre.
A Gyomaszolg Ipari Park 2011. július 4. napján utalta át a 2010. II. félévi, illetve a 2011. évi I. félévi lakbér összegét
3.736 eFt összegben. Az eltelt időszak óta a Gyomaszolg Ipari Park Kft részéről lakbérátutalás nem történt.
Javaslom a Képviselő-testület számára az elmaradt hőszigetelési munkák engedélyezését, tekintettel a
Városüzemeltetési Osztály szakértői véleményére, valamint arra, hogy a befolyt bérleti díjakból a forrás
rendelkezésre áll.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport az előterjesztést megtárgyalta és azt vitára
alkalmasnak ítélte, ebben a formában javasolja a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Döntési javaslat
37

"Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 14/1 és a 16/1. szám alatti költségalapú bérlakásoknál elmaradt hőszigetelés
munkálatainak engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 14/1 és
a 16/1. szám alatti költségalapú bérlakásokban elmaradt hőszigetelés munkálatainak elvégzését bruttó 879.071 Ft
összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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a
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/4 és 16/1 sz. alatti költségalapú
bérlakások
tetőtér szigeteléséről, az épületek felújításával kapcsolatban

Tóth Beatrix
Építészmérnök

Gyomaendrőd, 2012. február 2.

5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/4 és 16/1 sz. alatti bérlakások

1

TARTALOMJEGYZÉK

Az épületek általános leírása

3. oldal

A szerkezetek leírása

3. oldal

Összegzés

3. oldal

Mellékletek

4 - 6. oldal
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Az épületek általános leírása:
Jelen épületek szigetelésének állapotfelmérő szakértői véleményét az épületek felújításával
kapcsolatban készítem el. A nevezett felmérést 2012. február 1.-én végeztem el
szemrevételezéssel.
A vizsgált, meglévő épületek földszint + tetőtér kialakításúak, építésük 2002. novemberében
ért véget. Az épületek kerámia tégla falazattal, valószínűleg vasbeton szerkezetű födémmel és
hagyományos fa szerkezetű fedélszékkel épültek meg.
A lakások padlásterébe nem állt módomban feljutni, így csak a szakmai tapasztalataimra
hivatkozva tudok állást foglalni a látottakról.

A szerkezetek leírása:
A falazatok tartószerkezeti szempontból, szemrevételezés alapján jó állapotban vannak.
Felületükön a tetőszerkezettel való találkozásoknál penészedés és vizesedés észlelhető.
A tetőtérben lévő tetősíkú, VELUX ablakok fa tok- és szárnyszerkezeteinek felülete
károsodott.
A tetőtér mennyezetének gipszkarton borítása a falazatokkal, illetve a tetőtér ferde síkú
oldalfalaival való találkozásoknál penészedik, vizesedik. Közbenső repedést nem észleltem
rajta, kizárólag az előzőleg említett találkozásoknál válnak el a szerkezetek helyenként
egymástól.
Az említett szerkezetek állapotáról a szemrevételezés során készült fényképek a
mellékletekben találhatók.

Összegzés:
A falak és gipszkarton mennyezetek felületein észlelhető penészedés, a velük érintkező
szerkezetek eltérő hővezetéséből ered, amely a szerkezetek nem megfelelő hőszigetelése miatt
alakult ki. A belső térben keletkező pára, a különböző hőmérsékletű felületeken lecsapódva,
penészedést eredményez.
A fent említett problémák megszüntethetők a szerkezetek megfelelő hőszigetelésével, és a
tetőtér természetes vagy mesterséges kiszellőztetésének megoldásával.
A munkálatok elvégzésére a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. (5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2.) által, 2012. január 24.-én küldött árajánlatát megfelelőnek találtam.
(A vállalkozó a már 2010-ben beadott, és a Képviselő-testület által 2010-ben elfogadott
árajánlatát nyújtotta be újra, amely csak az aktuális ÁFA mértékével változott.)

5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/4 és 16/1 sz. alatti bérlakások

3

MELLÉKLETEK

Lépcsőház mennyezete

Lépcsőház ablaka

5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/4 és 16/1 sz. alatti bérlakások
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Tetőtéri szoba mennyezete

Tetőtérben lévő fürdőszoba mennyezete
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Gyomaendrőd, 2012. február 2.
Tóth Beatrix
Építészmérnök
5600 Békéscsaba, Nógrád utca 6/1.
Tel.: 06-20/557-14-01
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Vízmű sor 2 szám alatti szociális bérlakások felszámolására
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Arnóczi István János képviselő az elmúlt hónapban bizottsági ülés során felvetette a Vízmű sori önkormányzati
bérlakások felszámolását oly módon, hogy az önkormányzati bérlakások kiváltása Nagylaposi ingatlanok
vásárlásával hogyan oldható meg.
A Képviselő-testület 2011. szeptemberében elfogadta városunk Lakásgazdálkodási Koncepcióját. A
Koncepció a helyzetelemzést követően Swot-analízis módszerével mutatta be a lakáshelyzet, lakásgazdálkodás
település erősségeit és gyengeségeit. Az analízis gyengeségek között jelölte meg, hogy az elavult, rossz műszaki
állapotban lévő lakások, telepek megszüntetésére nem áll rendelkezésre forrás. Ugyanakkor a probléma
megfogalmazása után a koncepció feladatként határozta meg a meglévő bérlakás-állomány műszaki állapotának
emelését, az igénybe vehető lakások számának növelését, továbbá az elbontásra szoruló, felszámolásra ítélt
lakások kiváltását is. A koncepció 10. fejezete a célok megvalósítását szolgáló programok, intézkedések, feladatok
időbeli ütemezését tartalmazza. E feladatok között szerepel a Vízmű sori lakások felszámolására
megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek határideje 2012. augusztus 31, felelőse a Városüzemeltetési
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság.
A Vízmű sor 2. szám alatt összesen 16 db lakás található, ebből 6 db magántulajdonú. A lakások kiváltása olyan
lakások megvásárlásával valósulhat meg, melyek műszaki állapota megfelelő, de forgalmi értékük alacsony. Ilyen
lakások elsősorban a település peremén találhatóak, jellemzően az Öregszőlői településrészen, a Nagylaposi
települési részen kis számban található olyan lakás, melynek műszaki állapota elfogadható. Az ilyen típusú lakások
forgalmi értéke – előzetes becslés alapján – 2-2.5 mFt. A hatástanulmánynak tartalmaznia kell egy ütemtervet is,
hiszen az látszik a bérlakások számából és a megvásárolható lakások értékéből, hogy egy év alatt az önkormányzat
forrás nélkül a telep felszámolására anyagilag nem képes. A telep felszámolását az önkormányzati bérlakások
kiváltásával kell kezdeni, hiszen azok rossz műszaki állapotban vannak, felújításuk és karbantartásuk nem
gazdaságos. A hatástanulmánynak vizsgálnia kell azt is, hogy az ott lakók milyen módon vonhatók be a szociális
földprogramba, tehát elsősorban olyan ingatlanok megvásárlására kell törekedni, melyekhez földterület is tartozik.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a Koncepcióban szereplő megvalósíthatósági tanulmány
egészüljön ki Arnóczi István János képviselő javaslatával, mely szerint vizsgáljuk meg az önkormányzati bérlakások
kiváltását Nagylaposi ingatlanok vásárlásának lehetőségével.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport az előterjesztést megtárgyalta és azt vitára
alkalmasnak ítélte, ebben a formában javasolja a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Vízmű sor 2 szám alatti szociális bérlakások felszámolására vonatkozó megvalósíthatósági
tanulmány készítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakásgazdálkodási Koncepcióban meghatározott a
Vízmű sori bérlakások felszámolására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése során vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy a lakások kiváltása Nagylaposi, Öregszőlői ingatlanok vásárlásával valósuljon meg.
A tanulmány elkészítésének határideje 2012. augusztus 31.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati
bérlakás berendezési tárgyainak cseréje
Debreceni Zoltánné
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. szám alatti szolgálati bérlakás bérlőkijelölési joga a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság (továbbiakban: BM) részére került átadásra, de a BM a bérlakás bérlőkijelölési jogát 2011. július 1.
napjától - 2012. június 30. napjáig az önkormányzat részére átadta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 135/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy:
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. sz. alatti
szolgálati bérlakásokat 2011. július 1. napjával a nevesítést követően kiutalja a Városi Egészségügyi Intézmény
alkalmazásában álló védőnők számára.”
A fenti számú határozat alapján a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati
bérlakás 2011. augusztus 1. napjától kezdődően Fodor Csilla védőnő részére került kiutalásra.
A bérlő 2012. január 16. napján megjelent a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán, s bejelentette, hogy a
Városi Egészségügyi Intézménnyel 2012. január 31. napjával a munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnik,
így az általa bérelt bérlakást leadja.
Ezen információ birtokában, hivatkozva a Képviselő-testület 135/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozatára,
megkereséssel fordultunk a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosához azzal, hogy amennyiben az
intézmény alkalmazásában álló védőnő részére szükség van az Október 6. ltp. B/3. szám alatti bérlakásra, úgy
jelzéssel éljen, hogy a bérlakás bérlő kijelölési jogát a (BM-től) ismételten megkérjük.
Az igazgató főorvos asszony a 2012. január 31. napján kelt átiratában arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a
bérlakásra 2012. március 1. napjától szüksége van az intézménynek, mivel Varga Viktória a Városi Egészségügyi
Intézménynél 2012. március 1. napjától védőnőként munkába áll.
A bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft a 2012. február 2. napján kelt levelében arról értesített,
hogy Fodor Csilla a bérlakásból 2012. január 31. napjával kiköltözött, valamint arról is tájékoztatta hivatalomat, hogy
a bérlakás berendezési tárgyai az elmúlt évek során elhasználódtak, ezért a konyhaszekrény, a villanytűzhely és 2
db konvektor cseréje szükséges, valamint a bérlakásban a berendezések cseréjével párhuzamosan célszerű a
vízóra bekötését is elvégezni, ennek költsége 521.426 Ft.
A bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. a fenti berendezési tárgyak cseréjéhez, (konyhaszekrény,
villanytűzhely, konvektor) továbbá a vízóra beszereléséhez kéri a Tisztelt Bizottság jóváhagyását.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakás berendezési tárgyainak
cseréje"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. szám alatti szolgálati bérlakásban 521.426 Ft
összegben engedélyezi a konyhaszekrény, a villanytűzhely és 2 db konvektor cseréjét, továbbá a vízóra bekötését,
a 2012. évi lakbérbevétel terhére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi
beszámolója
Megyeri László aljegyző, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Civil és a Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatással kapcsolatban a pályázóknak pénzügyi és
szakmai beszámolási kötelezettségük van a Képviselő-testület felé.
A 36/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján a pályázatok 2012. január 1. napjától elektronikus formában
nyújthatók be.
A 2011. évi pályázatok elszámolási kötelezettségnek a pályázó szervezetek
- 2011. december 31 napjáig papír alapú elszámolással tehettek eleget, illetve
- 2012. január 1-31. napjáig a felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon keresztül kellett az elszámolást
benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
2011. évben a civil alapból 35 pályázó nyert támogatást
- 2011. december 31. napjáig 20 pályázó nyújtotta pályázati elszámolását papíralapon,
- 2012. január 1-31. napjáig 14 pályázó nyújtotta be pályázati elszámolását elektronikusan.
- egy pályázó visszavonta a pályázatát az 532/2011 (IX.29.) Kt. határozat alapján (Én is Itt vagyok?!
Közhasznú Alapítvány)
2011. évben a sport alapból 15 pályázó nyert támogatást
- 2011. december 31. napjáig 3 pályázó nyújtotta be pályázati elszámolását papíralapon ,
- 2012. január 1-31. napjáig 12 pályázó nyújtotta be pályázati elszámolását elektronikusa.
A pályázatok elektronikus nyomtatványon keresztül történő elszámolása nem jelentett nehézséget a pályázóknak. A
tájékoztatást kérők száma sem volt magas és az információadást követően befogadhatók voltak a pályázati
elszámolások.
Ez az első alkalom lehetőséget biztosított a tapasztalatok összegyűjtésére és összegzésére – mind a pályázat
kiírójának, mind a pályázóknak-, hogy a 2012. évben benyújtani kívánt pályázatoknál gördülékenyen történjen a
pályáztatás.
A pályázatok feldolgozásában nagy segítséget nyújtott az elektronikus nyomtatványrendszer használata.
A beérkezett pályázatok elszámolásának teljes dokumentuma megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Határidőre a pályázók elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a táblázatban foglaltak alapján.
A beérkezett pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolásainak összesítése valamint a belső ellenőri
áttekintéséről készült jelentés a bizottsági üléseken kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"2011. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások szakmai és pénzügyi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), valamint
a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletek alapján elfogadja a 2011. évi Civil és a
Sportszervezetek támogatási alapjából elnyert támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról készített jelentést.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Megyeri László aljegyző, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően –
amennyiben az egyes támogatási alapoknál előirányzatot állapított meg - pályázatot kell kiírnia a támogatási
alapokra.
A támogatást szolgáló alapok pályázati kiírásában szereplő összegeket a 2012. évi költségvetési rendelet
előirányzatai tartalmazzák. A bizottsági ülésekre tájékoztató adatokat tudunk közölni. A képviselő-testület 2012.
február 23-án megtartásra kerülő ülésének anyagában közöljük az elfogadott összegeket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló …..../2012. (II….) Önkormányzati
rendelete-tervezet ………... § (……..)-(…………) bekezdése következők rendelkezéseket tartalmazza:
„(………) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 300 E Ft.
(………) A (…….) bekezdésben foglalt előirányzatból a kötött felhasználású támogatások: 90 E Ft
a) Jeles és kitűnő tanulók díjazása 45 E Ft
b) Jó tanulók, jó sportolók díjazása 45 E Ft
(…….) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 210 E Ft.
(……) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.
(……) Az (………) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:3.250 E Ft.
a) Diáksport 1.000 E Ft
b) Gyomai és Endrődi pálya fenntartása
500 E Ft
c) Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
d) Testvérvárosi és nemz. sportkapcs. és komm. 1.300 E Ft
e) Tartalék
250 E Ft
(…….) A Sport Alap pályázható keretösszege 9.750 E Ft.
(……) A Civil Alap előirányzata 3.200 E Ft.
(……) A (……..) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:1.088 E Ft
a) Városi Képtár működési támogatása 357 E Ft
b) Irodalmi, kult. mű, turiszt. kiadvány támogatása 357 E Ft
(…….) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.386 E Ft.
A pályázati kiírást és a pályázati feltételeket a döntési javaslat tartalmazza. A pályázati kiírásokat Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának honlapján: www.gyomaendrod.hu tesszük közzé.
A Sport Alap elbírálása a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, a Civil Alap és az
Ifjúsági Alap elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatásköre. A
pályázati eljárás eredményéről a bizottságok a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. április 26-i ülésen tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján a 2012. április 26-i testületi ülésen dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
I. Pályázati kiírás a 2012. évi Sport Alapra
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek,
a 2012. évi Sport Alapból elnyerhető támogatására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és
egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének
támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport
utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres
testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 9.750.000 forintot, azaz kilencmillióhétszázötvenezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat, amelyeket a bíróság 2011. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
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nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az
Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Kiadásnem
Dologi kiadások költségei
Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során, a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg
lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt
meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási
szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2012. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírást,
a
pályázati
és
bejelentő
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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űrlapokat

elektronikus

úton

letöltheti

a

A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/386-122/124 telefonszámon, valamint az oktatasugy@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A
beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv a hiánypótlási határidő
lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján hiánypótlásnak nincs helye a következő esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2011. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2012. április
17-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé
korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2012. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
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A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2013.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetik a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
II. Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Alapra
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezeteknek,
a 2012. évi Civil Alapból elnyerhető támogatására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezetek
közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a
pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével
a) Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezésével, kulturális emlékeinek
gondozását felvállalja,
b) Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában,
c) Olyan programokat szervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét növelik, növelhetik.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.386.000 forintot, azaz egymillióháromszáznyolcvanhatezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Gyomaendrődön működő, a bíróság által 2011. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi
szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok
megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
49

c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terheli költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezeteknek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi
szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Kiadásnem
Dologi kiadások költségei
Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg
lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt
meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási
szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
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6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2012. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírást,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapokat
elektronikus
úton
letöltheti
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között,
pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/386-122/124 telefonszámon, valamint az oktatasugy@gyomaendrod.hu
e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv a hiánypótlási határidő
lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következi esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2011. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2012. április
17-i, a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
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11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2012. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2013.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetik a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
III. Pályázati kiírás a 2012. évi Ifjúsági Alapra
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezeteknek,
a 2012. évi Ifjúsági Alapból elnyerhető támogatására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil
szervezet vagy magánszemély támogatására, aki az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésére olyan
programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz. Felhívjuk a pályázók figyelmét,
hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság
szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél
éve sikerrel alkalmaz.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 210.000 forintot, azaz kétszáztízezer forintot
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oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Gyomaendrődön ifjúsági célú tevékenységet szervező magánszemélyek továbbá itt működő, a bíróság által
2011. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terheli költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
A

Kiadásnem
Dologi kiadások költségei
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg
lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt
meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási
szerződésben
rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2012. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírást,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapokat
elektronikus
úton
letöltheti
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között,
pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/386-122/124 telefonszámon, valamint az oktatasugy@gyomaendrod.hu
e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv a hiánypótlási határidő
lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következi esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
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b) A szervezetet a bíróság 2011. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2012. április
18-i, a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2012. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2013.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetik a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette Gyomaendrıd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: pályázat kezelı szervezet), hogy segítse Önnek az Önkormányzat mőködési és szakmai pályázati felhívásaira sikeres pályázatot
benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a
teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
a) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendeletében szabályozza az Ifjúsági Alap,
b) a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében a Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében a Sport
Alap, valamint a
d) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának fıbb szabályait.
A helyi rendeletek célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén tevékenykedı civil szervezetek pályázati támogatások útján történı támogatásával, mőködésük megerısítésével, a civil szektor fejlıdésének elısegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati idıszakot megelızıen Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyet Gyomaendrıdön ténylegesen mőködnek. A támogatási összegek felosztásáról a helyi rendeletekben nevesített önkormányzati testületi szervek döntenek.
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a közpénzekbıl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet továbbá egyéb
kapcsolódó jogszabályokat.
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2. A pályázati folyamat
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetıségét alapvetıen a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál elıirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelı szervezet elıkészítése elızi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhetı dokumentumok, melyek megjelentetésérıl a pályázat kezelı szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenésérıl szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi televízió képújságjában is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történı megjelenését követıen
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelızi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyrıl a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelı szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályamőveket, és ha hiányosságot talál, akkor felszólító levelet kell küldenie a pályázónak. Az értesítés kiküldésétıl számítva 5 munkanapja van
Önnek, hogy ilyen esetben az értesítésben megjelölt hiányosságokat pótolja.
A hiánypótlások feldolgozása után (3 munkanapja van erre is a pályázat
kezelı szervezetnek) érvényességi megállapítást tesz a pályázat kezelı
szervezet, amelyrıl értesítést küld a pályázóknak. A formai ellenırzés
szempontjairól, a hiánypótlás menetérıl az 5. pontban olvashat bıvebben.
Észrevétel: A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt a pályázat kezelı szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül egy alkalommal - a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet, vagy személy
megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (email) észrevételt nyújthat be. A pályázat kezelı szervezet az észrevételt 3
munkanapon belül elbírálja és annak eredményérıl haladéktalanul, a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.
Pályázatok szakmai bírálata, döntés: minden érvényes pályázatról az 1.2
pontban foglalt rendeletben megjelölt önkormányzati testületi szerv dönt.
Kiértesítés a támogató döntésérıl, a szerzıdéskötés feltételeirıl:
az Önkormányzat döntésérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályamővét támogatta az önkormányzati döntéshozó testületi
szerv, úgy a kiértesítı postai küldemény már a szerzıdéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
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Szerzıdéskötés: az értesítı levélben szereplı feltételek teljesítése után
kerül sor a szerzıdéskötésre, mely a döntéshozó testületi szerv kötelezettség vállalásra jogosult képviselıjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere elıfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerzıdéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidıszak letelte után
kell beszámolnia.
Megvalósítás: ez az az idıszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelı szervezet helyszíni ellenırzést tarthat, illetve Önnek szerzıdésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetıen a szerzıdésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésbıl származó támogatás nyerhetı, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelıségérıl a döntéshozó önkormányzati testületi szervek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegő visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír errıl fontos részleteket, amelyhez olvass el a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenırzés: a pályázat kezelı szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetıségük van arra, hogy a támogatási idıszak alatt és az elszámolási határidıtıl számított 5 évig ellenırizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított
10 évig a kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az
ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
3. Pályázati kiírás

3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne az Önkormányzat által megfogalmazott célok és
pályázati feltételek, így különösen:
a) a pályázat címe és célja,
b) a támogató megnevezése,
c) a pályázat nyílt jellege,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból
kizárt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezı egyéb szervezetek meghatározása,
e) a pályázat tartalmi és formai követelményei,
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f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre,
h) szükség szerint az elnyerhetı költségvetési támogatás mértékének alsó
és felsı határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (elıfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történı folyósítás, visszatérítendı vagy nem visszatérítendı költségvetési támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetısége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményérıl történı
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülı támogatási
szerzıdés feltétele, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai,
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást
a pályázattal kapcsolatban,
q) a pályázat elkészítése során kötelezıen használandó dokumentumok
mintái, és
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk.
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot.
3.2. Támogatható kiadások
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalmazott programok közvetlen költségeit támogatja. Így
különösen:
- célszerinti tevékenység humánerıforrás- és kapacitásfejlesztését
- célszerinti tevékenység marketingjét
- célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja:
A. Dologi kiadások
B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplı kiadástípusokat – összesítı – fısoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fısor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a jármőüzemeltetés stb. költségeit.
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhetı, ha azok a szervezet mőködését, illetve
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létesítı okiratának megfelelı tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
mőködést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkızések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédı egyesület tevékenysége között ez nagy valószínőséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsısorban a célszerinti mőködést támogatják.
A programokat megvalósító (civil, ifjúsági) pályázatok esetében mindig a
pályázati kiírás 1. pontja határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az Önkormányzat milyen kiadásokat ismer el.
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg szerzıdés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzık (pályázat kezelı
szervezet, pénzügyi belsı ellenırzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelınek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen mőködési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az elızı pontban leírtak alapján egyszerően kijelenthetı, hogy a mőködési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet mőködését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítı okiratban.
Nem támogatja továbbá a szervezet alapvetı mőködési, igazgatási költségeit, a belsı, külsı kommunikációt, a törvényi megfelelést, adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs célú kiadásokat.
A következı táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzıen elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

Bérleti díj, közüzemi díjak, főtıanyag, közös költség

A2

Jármő üzemeltetés költségei

Bérleti díj, üzemanyag, javítás és karbantartás, úthasználati
díj, biztosítás

A3

Egyéb eszközök üzemeltetéEszközök, berendezések bérleti, kölcsönzési díja,
sének költségei

A4

PR, marketing költségek

A5

Oktatás és továbbképzés, szakmai találkozók részvételi díja,
Humán erıforrás fejlesztésészervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, elıfizenek költségei
tési díjak

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

Hirdetés és reklám, PR és marketing kiadványok

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés,
személyszállítás
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A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei

Védıruházat, védıfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás és karbantartási költségek

A9

Egyéb anyagok [pl. dekoráció, egészségügyi láda] szolgáltatások, tagdíjak [hazai tagsági díjak, külföldi szövetségi tagdíjak, nevezési díjak (területi, országos) bajnokságok nevezési
Egyéb beszerzések szolgáltadíja], egyéb anyagjellegő szolgáltatások, hangosítás, pályátások
zati díj, biztosítási díjak szakmai felelısségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások, vállalkozói szerzıdés
alkalmi feladatok ellátására, elıadói díj, versenybírói díj stb.

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerzıdéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezetı, karnagy, edzı

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

Pl. CD, DVD lejátszó, erısítı, számítógép, tornaszınyeg,
labda és egyéb sporteszköz, sportfelszerelés, táncruha stb.

C2

Immateriális javak beszerzése

Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az egyes pályázati alapokat létesítı önkormányzati rendeletek elıírják, hogy a pályázatok kizárólag a pályázó képviselıje vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelızıen minden, elektronikus
kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázat kezelı szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelő ÁNYKba tölthetı elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történı benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésıbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY12 jelő elektronikus őrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidı:
Bejelentés
Civil/Sport/Ifjúsági
pályázatok
elektronikus
(12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegzı dátuma: 2012. március 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati őrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra

-8-

intézéséhez

3.4.2 A bejelentı, a pályázati és elszámolási őrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentı őrlap

Az őrlapot kitöltését követıen ki kell nyomtatni, cégszerően aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelı szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidıig. Az őrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az őrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltı program F1-es billentyőjére aktiválható.
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TAMAPALY12 pályázati őrlap

A pályázati őrlap elsı oldalán a pályázó szervezeti és egyéb információs
adatait kell kitölteni.
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A pályázati őrlap második oldalán a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati őrlap harmadik oldalán a jogszabályi megfelelıség, a kizárási
és érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelezı nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történı kizárásra adhat okot.
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A pályázati őrlap negyedik oldala a részletes költségvetés rögzítésére
szolgál. Az önerı összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás nem követeli meg önerı meglétét.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
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TAMAELSZ13 pályázat elszámoló őrlap

Az elszámoló őrlap elsı oldalán a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
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Az elszámoló őrlap második lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bıvíthetı, így összesen 980 számla adatai rögzíthetık. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
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TAMAELSZ13KL elszámoló lap kísérı őrlapja

A kísérı őrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek elsı csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérı lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.
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4. Összeférhetetlenség
A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nem indulhat pályázóként és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi
személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelızi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezıkrıl a pályázó szervezet a programőrlapon/pályázati őrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényérıl nyilatkozat formájában értesíteni a kezelı szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselı,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az alapítvány kezelıszervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje vagy a társadalmi szervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejőleg e körülmény közzétételét köteles pályázóként kezdeményezni.
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet
tekintetében a döntés elıkészítésben, döntéshozatalban részt vevı személy esetén.
Ezért a pályázati programőrlap V. Nyilatkozatok részének i) pontjában a
szervezetnek meg kell jelölnie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testületi szerv tagjai közül valakivel szemben
fennáll-e az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés elıtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a hon-
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lapon történi közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidıben nem
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelı szervezet érkezteti és formai
ellenırzés keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból
érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos vagy érvénytelen jelölést
kapnak.
Hiányos megjelölés esetén a Kezelı szervezet hiánypótlásra felszólító levelet küld a pályázónak beadási határidıt követi 3 munkanapon belül a
hiányosságok pontos megjelölésével. A hiánypótlási felhívás kézhezvételétıl számított 5 munkanap (de legkésıbb a felhívás megküldésétıl számított 8 munkanap) áll rendelkezésére Önnek, hogy pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat.
A hiánypótlási eljárásban kizárólag az elektronikus úton történik az ügyintézés.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelı szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minısített pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testületi szerv elé
terjeszti bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testületi szerv által hozott döntéseket a kezelı szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követı kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelı szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésrıl.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelı szervezet a döntés jóváhagyását követıen. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetıség.
8. Támogatási szerzıdés
A támogatási döntésrıl szóló értesítı levelek tartalmazzák a szerzıdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerzıdéstervezettel egy idıben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerzıdést és az értesítı
levelet figyelmesen olvassa el.
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Támogatási szerzıdés csak akkor köthetı, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejő elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
A támogatás igénybevételére a támogatási szerzıdés keretei között van
lehetıség, a szerzıdés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstıl számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerően” aláírt támogatási szerzıdés eredeti példányait.
b) A kezelı szervezethez történı beadás napján 30 napnál nem régebbi, a
területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági
kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerzıdéskötés idején a szervezet adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselıjének személyében, a
képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintı változásbejegyzés van folyamatban, és a szerzıdéskötés idıpontjában még nem
áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági kivonat,
úgy ezt jelezvén kérjen szerzıdéskötés határidejére vonatkozó módosítást
a pályázat kezelı szervezettıl.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelı
szerv a támogatási szerzıdés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyzı végzés kapcsán fellebbezési lehetıséget
biztosít, melyre nyitva álló idı elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
c) A hivatalos képviselı aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezetı pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerzıdés aláírása:
A támogatási szerzıdést elıször a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplı aláírás képpel megegyezıen. Amennyiben a szervezet cégszerő aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerzıdéseket.
A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek kell a szerzıdést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerzıdés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerzıdés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betőkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellıl. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerzıdést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselı
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vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
esetben a képviselı aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név,
személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
9. Szerzıdés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésıbb a támogatási szerzıdésben rögzített idıpontig kezdeményezheti a támogatási szerzıdés módosítását.
A támogatási szerzıdés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerzıdésben meghatározott
határidıig van lehetısége. Ez azt jelenti, hogy ebben az idıszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésıbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelı szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved
vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a megvalósításáról).
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha:
- a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis meg kell határoznia, hogy
költségvetése hogyan módosul, mely költségtípusokat fogja elszámolni;
- a megvalósítás során a pályázat részletes költségvetési terv egyes költségvetési fısorai között a szerzıdésben jóváhagyottakhoz képest valamely fısort 20%-ot meghaladó mértékben kívánja növelni.
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületi szervek
bírálják el, melynek eredményérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti a
szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti,
hatályos szerzıdés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerzıdésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD12 jelő elektronikus őrlap kitöltésével és ügyfélkapun történı
beküldésével van lehetıség.
Az
elektronikus
őrlap
letölthetı
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerzıdés módosító őrlap elsı oldalán a pályázatra és annak a módosítással kezdeményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden
megindokolni a módosítás okát is.
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A módosító őrlap második lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerzıdés
módosítás a költségvetés szerkezetét is érinti. Pl. ha a fı soroknál az eltérés meghaladná a 20%-ot, vagy feladat megvalósítása marad el.
10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítását a kezelı szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerzıdés
mindkét fél részérıl történı aláírását követıen a szerzıdésben meghatá- 22 -

rozott idıpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
elızı évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következı évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelı szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szólította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb
támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása, illetve önkormányzati adótartozása van
11. A támogatás elszámolása, ellenırzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fı szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok elıírásainak megfelelıen kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerzıdés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerzıdésszerő felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenırzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenırzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelı szervezet, illetve a támogatás
jogszerő felhasználásának ellenırzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevıszék) a támogatási idıszak alatt és azt
követıen a támogatás felhasználását az elszámolási határidıtıl számított
5 évig ellenırizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenırzése kétféle módon történik:
a) a támogatási idıszak végétıl számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelı szerv
vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testületi szerv által
meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenırzésével.
A következı fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenırzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
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11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló mőködési és a program pályázatok esetén is két részbıl áll:
- pénzügyi elszámolás és
- szakmai beszámoló.
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támogatás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekinthetı a szerzıdésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerően, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelıen, a szerzıdésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlıen bizonyítania kell a támogatás szerzıdés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerzıdés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrıd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidık: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerzıdésben megjelölt határidıig, a pályázatban megjelölt támogatási idıszakot követı 30 napon belül, de legkésıbb 2013. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelı szervezethez. A határidıben benyújtott beszámoló
ellenırzése után a kezelı szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidıre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetısége van.
A pénzügyi elszámolás részét képezı pénzügyi bizonylatok fıbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló őrlapon.
A kezelı szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követı 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerő elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15
napos határidıvel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az elıbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelı szervezet a hiánypótlás beérkezését követıen az illetékes önkormányzati döntéshozó
testületi szerv elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
c) részben fogadja el a beszámolót.
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megállapítja a szerzıdésszerő teljesítést. Így kell
dönteni illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, ha benyúj-
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tott beszámoló igazolja a cél szerinti megvalósulást, illetve akkor is, ha a
pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt maradványösszeget.
A beszámoló elfogadása esetén a kezelı szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerzıdés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerzıdésszegést követett el. Ennek esetei például a következık:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követıen
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidıt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerzıdésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv döntését követıen a
támogató eláll a támogatási szerzıdéstıl és a illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szerv által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszerébıl vagy a támogató
a támogatási szerzıdést felmondja. A szerzıdést megszegı szervezetnek
elállás esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által
meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a
kezelı szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
internet oldalon.
A kizárás idıtartamát illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv
javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szervnek ilyenkor meg kell határoznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, illetve
szakmai beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve
utasítja el. Az errıl szóló határozatában a illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megnevezi a pénzügyi elszámolásból el nem fogadott
tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló
visszautasításának indokát is, továbbá számszerősíti a nem elfogadható
összeget, és a kezelı szervezet útján határidı megadásával ennek a részösszegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási idıszak alatt végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított
program eredményét, annak társadalmi hatását.
A szakmai beszámolónak – sportszervezetek esetében - ki kell terjednie
az egyesületi célok, tagság, taglétszám, az éves költségvetés, az adott évi
versenyeken való részvétel továbbá elért eredmények bemutatására is.
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11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerzıdésben megjelölt idıszakban megvalósult gazdasági események
költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését
(kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítı melléklettel együtt
kell benyújtania a TAMAELSZ13 illetve TAMAELSZ13KL jelő elektronikus
őrlapon.
Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény), a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény), valamint a 24/1995. (XI. 22.)
PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelı számviteli bizonylatok és pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok
digitalizált másolatának megküldésével kell megtenni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolt bizonylatok csak formailag megfelelıen és hiánytalanul kitöltötten fogadhatók el. Ezért kérjük, különösen
a számla átvételekor ellenırizze, hogy a számla alakilag és tartalmilag
megfelel-e a számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak, valamint, hogy számszakilag is megfelelıen legyen kitöltve. Kérjük, hogy az
alábbi adatok meglétét és olvashatóságát feltétlenül ellenırizze átvételkor:
- a számla kibocsátásának kelte és sorszáma;
- a szállító neve, címe és adószáma;
- a vevı neve és címe;
- a teljesítés idıpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának idıpontjától;
- az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - a törvényben alkalmazott VTSZ,
továbbá mennyisége, illetıleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak
jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - a törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetı;
- az adó alapja és mértéke (egyszerősített adattartalommal kibocsátott
számla esetén az ellenérték adót is tartalmazó összege, jogszabályban
meghatározott adómértéknek megfeleli százalékérték);
- a számla összesen értéke forintban.
11.3.1 Számlaösszesítı és a számla záradékolása
A TAMAELSZ13 jelő elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány elsı oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelő lapja a számlaösszesítı. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bıvíthetı, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
A számlaösszesítı soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési idıpontjának megfelelı emelkedı sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
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idıpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követıen záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2012. évi Sport|Civil|Ifjúsági|Környezetvédelmi Alap SPO|CIV|IFJ|KORXXX-12 azonosító számú szerzıdés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelı pályázatoknál értelemszerően kell alkalmazni.

1. ábra

Az 1. ábrán látható minta szerint kell a 11.3 pont második bekezdésében
idézett jogszabályoknak megfelelı számlákat és számviteli bizonylatokat
záradékolni.
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A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítı stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a nyomtatványhoz. A bizonylatok
beszkennelése elıtt azok jobb felsı sarkára írják rá a számlaösszesítı
megfelelı sorszámát.
A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Célszerő lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerőbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagy méretőek sem, a szkennelés során a következı paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminıség: minimum 200 DPI, maximum 300
DPI
Amennyiben a bizonylatok nagy száma miatt az összes bizonylat digitalizált másolata nem fér bele a 10MB maximális méretbe, akkor lehetıség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az elsı részletet a
TAMAELSZ13 alap elszámolás őrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ13KL jelő kísérılapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelı szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenırzés
A helyszíni ellenırzéseket a pályázat kezelı szervezet végzi el. Az ellenırzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testületi szerv dönt. A helyszíni ellenırzést a
mőködési célú támogatások esetében utólagos ellenırzésként, a támogatási idıszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs
utóellenırzés lefolytatását követıen, a programok esetében közbensı
vagy utólagos ellenırzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerzıdés szerinti megvalósulását követıen - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényérıl a kezelı szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 90. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási
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szerzıdések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, viszszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértı.
A kifogást a nemzetgazdasági miniszternek kell küldeni.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétıl, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstıl számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
a) a pályázati azonosítót
b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevı aláírását.
14. Iratbetekintés szabályai
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok fıszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylı azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot
kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem nyilvános adat:
- Személyes adat, különleges adat
- Üzleti titok;
- Állami- és szolgálati titok;
- Nemzetközi szerzıdésbıl eredi kötelezettség alapján minisített adat;
- Ha a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bőnüldözési
vagy bőnmegelızési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbıl, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelızıen
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdésekben:
Tóthné Rojík Edit oktatási elıadó
Telefon: 66-386-122/124-es mellék
e-mail: oktatasugy@gyomaendrod.hu
Az e-őrlapok és ügyfélkapu használatának mőszaki kérdéseiben:
Turna Lajos informatikus
Telefon: 66-386-122/146-os mellék
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15. 16. §-aiban szabályozza az
óvodai és az iskolai beíratás időpontját és módját.
„15. § (2) Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját - a határidő
előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni.”
„16. § (1) A szülő március 1-je és április 30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi
önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét (a továbbiakban: tanköteles) a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét, a határidőt
megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§
és 86.§ alapján a 33/2012.(I.26.) határozatával elfogadta a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező 2012. évi
beiskolázási ütemtervet.
A szabályzat és az ütemterv alapján, az óvodafenntartókkal és az általános iskolákkal egyeztetve az óvodai és az
általános iskolai beíratás javasolt időpontja Gyomaendrőd Város közigazgatási területén 2012. április 2. 3. 4. napok.
Az óvodák és az általános iskolák kötelesek a beíratás időpontját legalább harminc nappal korábban közzétenni.
A beíratás időpontját az intézményeken kívül a fenntartó közzé teszi Gyomaendrőd Város honlapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ és 86.§
alapján a város közigazgatási területén működő óvodákban és általános iskolákban a 2012/2013-as nevelési oktatási évre történő beíratást 2012. április 2. 3. 4. napokra rendeli el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg utasítsa az óvodák és általános iskolák vezetőit,
hogy a beíratás időpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A polgármester 2012 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az1994. évi
LXIV. törvény rendelkezik.
E törvény 5. § alapján: „A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14
munkanap pótszabadságra jogosult.”
Várfi András polgármester szabadsága a következőként alakult megválasztása óta
Év
2010 okt.1-ig
2010 dec 31.ig
2011
2012

Éves
szabadság
29
10
39
39

+
+
+
+

Előző
évről/ciklusról
áthoz
42
53
56
65

=
=
=
=

Össz:

Kivett

71
63
95
104

18
7
30
4

Maradt következő
évre(ciklusra)
áthúzódó
53
56
65

A Képviselő-testület 7/1991. IX.19.) KT rendelete, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról 25. § (6) bekezdése „A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet tervezet
benyújtásával egyidejűleg nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a szabadságolási ütemtervben
esedékes, ki nem vett szabadságról az esedékességet követő soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást,
ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett szabadág ismételt esedékességének időpontját. Egyéb esetekben a
polgármester szabadság engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. A polgármester szabadságolásával
kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül hozza meg. A szabadság igénybevételének tényét és
időtartamát a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartásba kell bevezetni.
(7) A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben ki nem adott
szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a következő évre átvitt
szabadság mértékét. „
2012 évben Várfi András polgármestert összesen 104 nap szabadság illet meg. Ebből, január hónapban 4 napot vett
igénybe, a fennmaradó 100 nap szabadságolási ütemterve a következő:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Tervezett napok/mettől meddig
4,
20-22, 27-29,
5-9, 23-28,
2-6, 19-25,
7-11, 24-30,
4-8, 21-27,
9-27,
1-10,
3-7, 20-28,
8-12, 26-31,
5-9
3-6

Napok száma
4
6
10
11
9
10
15
8
12
10
5
4
104

A polgármesteri tisztség ellátása igen sokrétű, komoly feladatot jelent. A város gördülékeny működtetése igen sok
egyeztetést igényel úgy helyi szinten, mint vidéken. A feladatok ellátása nem korlátozódik a munkanapokra,
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nemegyszer hétvégeken is helyt kell állni. A sok feladat ellátása mellett nem könnyű összeegyeztetni a
rendelkezésre álló szabadság maradéktalan kivételét.
A 2012. évre elkészített szabadságolási ütemtervben a január hónapra tervezett szabadság kivételre került.

Döntési javaslat
"A polgármester 2012 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi András polgármester 2012 évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Tervezett napok/mettől meddig
4,
20-22, 27-29,
5-9, 23-28,
2-6, 19-25,
7-11, 24-30,
4-8, 21-27,
9-27,
1-10,
3-7, 20-28,
8-12, 26-31,
5-9
3-6

Napok száma
4
6
10
11
9
10
15
8
12
10
5
4
104

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Képviselet Társulásokban
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi Társulásokban tag:
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Fejlesztése a
Körös-Szögi Kistérségben c. pályázat)
- Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
- Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
- „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
- Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
- Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
- Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás
- „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” c. projekt Konzorciumi Tanácsa
- Körösök Völgye Akciócsoport (2012. május 1-jétől Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületként
működik tovább)
Az Alkotmánybíróság 23/2001. (VI. 29.) AB határozata szerint:
„Az Ötv. 9. § (1) bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint a „képviselő-testületet a polgármester képviseli”, a
polgármestert egyaránt felruházza az önkormányzat polgári jogi és közjogi képviseletének jogával. Mindkét
képviselet lényeges közös vonása ered az Ötv. 9. § (2) bekezdésének abból a megállapításából, amelyből kitűnik,
hogy a polgármester a képviselő-testület egyik szerve. Az Ötv. 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján települési
képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet. Ez a képviselet azonban eseti jellegű, és minden
esetben a képviselő-testület egyedi határozatán alapulhat.
Fentiek alapján a Polgármester akadályoztatása esetén alpolgármester, vagy az Önkormányzat Testületének
bármely Tagja (testületi határozattal megbízott - ami legyen állandó, akár több személy megnevezésével is)
képviselheti az Önkormányzatot a Társulási Tanácsok ülésein, ügyintéző köztisztviselő szavazati joggal nem
helyettesítheti a Polgármestert.

Döntési javaslat
"Képviselet Társulásokban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel ........................................ képviselőt, hogy a
Polgármester akadályoztatása esetén a ................................. ülésén Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes
jogkörrel képviselje.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2012 évre teljesítmény követelmény meghatározása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. Évi XXIII. Törvény (továbbiakban: Ktv.) 34.§ (1) bekezdése szerint a
köztisztviselő munkateljesítményét a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott
teljesítmény követelmények alapján kell értékelni. A helyi önkormányzat esetében a teljesítmény követelmények
alapját képező célkitűzéseket a képviselő-testület állapítja meg. A helyi önkormányzatok esetében a jegyző évente
határozza meg, a köztisztviselő teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó teljesítménykövetelményeket a képviselőtestület által meghatározott célkitűzések alapján. A minősítés elkészítése során fel kell használni az éves
teljesítményértékelések megállapítását is. A Ktv. a teljesítmény-értékelés tartalmi és módszertani kérdéseiről
részletesen nem rendelkezik.. A megállapított teljesítmény-követelmények figyelembevételével legkésőbb a tárgyév
végéig értékeli a jegyző a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét. A jegyző esetében a polgármester állapítja
meg a tárgyévre vonatkozó teljesítmény-követelményeket, értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a
képviselő-testületet.
A kiemelt célok egyértelmű meghatározása megalapozza az egyéni teljesítmény-követelményeket, amelyek
értékelése nélkül nem kerülhet sor a köztisztviselők alapilletményének eltérítésére. A Ktv. 43.§ (4) bekezdése
alapján ugyanis a jegyző át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül az
egyéni teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó
alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
A kiemelt célok megállapításához kapcsolódóan fontos jogi követelmény, hogy a képviselő-testület, illetőleg a
polgármester, a jegyző valamint a hivatal ügyintézője részére jogszabályban meghatározott államigazgatási hatáskör
tekintetében konkrét, utasításszerű feladatkijelölést nem határozhat meg.
A köztisztviselői egyéni éves teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati jogviszonyban állók
igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala. A hivatali munka hatékonysága megkívánja, hogy
minden köztisztviselő úgy végezze a napi szakmai munkáját, hogy az a mindenkori önkormányzat szándékaival,
kitűzött közigazgatási céljaival összhangban legyen. A kiemelt célok meghatározásához külön csoportosítottuk az
önkormányzat egészének működésére (átfogó célok), az egyes alaptevékenységi területekre (tevékenységi célok),
az alaptevékenység ellátását segítő, kiszolgáló tevékenységekre vonatkozó célokat (funkcionális célok), valamint az
eseti célokat.
I.
A 2011-es évben az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok megváltoztak. A jogi környezet
megváltozása kihat azokra az okiratokra, szabályzatokra melyek meghatározzák az önkormányzati igazgatás
kereteit. Mindezekre figyelemmel 2012-ben az önkormányzat gazdálkodását szabályozó rendelkezéseket
haladéktalanul felül kell vizsgálni, el kell végezni a szükséges módosításokat. Gondoskodni kell a felülvizsgált
okiratok erre rendszeresített nyilvántartásokon történő keresztül vezetésén. A 2011 évi CXCV tv. az
államháztartásról, és a végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet által meghatározott feladatok határidőben
történő teljesítésével biztosítani kell az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságát.
II.
A jogi környezet változásából adódan felül kell vizsgálni az önkormányzati rendeleteket, erre ütemtervet kell
kidolgozni.
III.
Az 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól hatálybalépésére történő felkészülés,
melynek keretében ki kell alakítani az új hivatali struktúrát, meg kell határozni a feladatok ellátásához szükséges
személyi állomány nagyságát. Tovább kell folytatni az önkormányzati igazgatás területén az elektronikus ügyintézés
lehetőségének megteremtését.
IV.
Elő kell készíteni az állami feladat átvállalásból adódóan az új önkormányzati törvénynek megfelelő intézményi
struktúrát, meg kell vizsgálni, hogy mely területen indokolt a feladat ellátás visszakérése az államtól. A hivatalon
belül ki kell jelölni azon személyeket akik foglalkoznak a vagyon átadásával.
V.
Az önkormányzati gazdálkodás kapcsán figyelemmel a szűkös anyagi lehetőségekre meg kell követelni, mind az
intézményeknél, mind a gazdasági társaságoknál a likviditási terv szigorú és következetes betartását. Törekedni kell
62

az önkormányzat lejárt követeléseinek hatékony behajtására. Elő kell készíteni azon pályázatok benyújtására
vonatkozó javaslatokat, melyek lehetővé teszik a működési költségek csökkentését.
VI.
Az önkormányzati vagyongazdálkodás területén a kihasználatlan, funkcióval nem rendelkező vagyontárgyak
értékesítésére koncepciót kell kialakítani.
VII.
Tovább kell folytatni az önkormányzat gazdasági társaságainál az elindult ésszerűsítési folyamatot, törekedni kell a
transzferárak csökkentésére.
VIII.
Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat a járási közigazgatás kialakításával milyen módon kapcsolódhat be a
térségen belül az állami feladatellátásba, pl a köznevelés, a közlekedés, és az egyéb infrastruktúrális igény esetén.
IX.
Közfoglalkoztatásban, szociális földprogramban meglévő lehetőségek kihasználása az önkormányzati feladatellátás
területén.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 2012-es
évra a célkitűzések elfogadását.

Döntési javaslat
"2012 évre teljesítmény követelmény meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv. 34.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2012-es
évre a köztisztviselőkkel szemben előírt teljesítménykövetelmények alapját képező célkitűzéseket az alábbiak szerint
határozza meg:
I.
A 2011-es évben az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok megváltoztak. A jogi környezet
megváltozása kihat azokra az okiratokra, szabályzatokra melyek meghatározzák az önkormányzati igazgatás
kereteit. Mindezekre figyelemmel 2012-ben az önkormányzat gazdálkodását szabályozó rendelkezéseket
haladéktalanul felül kell vizsgálni, el kell végezni a szükséges módosításokat. Gondoskodni kell a felülvizsgált
okiratok erre rendszeresített nyilvántartásokon történő keresztül vezetésén. A 2011 évi CXCV tv. az
államháztartásról, és a végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet által meghatározott feladatok határidőben
történő teljesítésével biztosítani kell az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságát.
II.
A jogi környezet változásából adódan felül kell vizsgálni az önkormányzati rendeleteket, erre ütemtervet kell
kidolgozni.
III.
Az 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól hatálybalépésére történő felkészülés,
melynek keretében ki kell alakítani az új hivatali struktúrát, meg kell határozni a feladatok ellátásához szükséges
személyi állomány nagyságát. Tovább kell folytatni az önkormányzati igazgatás területén az elektronikus ügyintézés
lehetőségének megteremtését.
IV.
Elő kell készíteni az állami feladat átvállalásból adódóan az új önkormányzati törvénynek megfelelő intézményi
struktúrát, meg kell vizsgálni, hogy mely területen indokolt a feladat ellátás visszakérése az államtól. A hivatalon
belül ki kell jelölni azon személyeket, akik foglalkoznak a vagyon átadásával.
V.
Az önkormányzati gazdálkodás kapcsán figyelemmel a szűkjös anyagi lehetőségekre meg kell követelni, mind az
intézményeknél, mind a gazdasági társaságoknál a likviditási terv szigorú és következetes betartását. Törekedni kell
az önkormányzat lejárt követeléseinek hatékony behajtására. Elő kell készíteni azon pályázatok benyújtására
vonatkozó javaslatokat, melyek lehetővé teszik a működési költségek csökkentését.
VI.
Az önkormányzati vagyongazdálkodás területén a kihasználatlan, funkcióval nem rendelkező vagyontárgyak
értékesítésére koncepciót kell kialakítani.
VII.
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Tovább kell folytatni az önkormányzat gazdasági társaságainál az elindult ésszerűsítési folyamatot, törekedni kell a
transzferárak csökkentésére.
VIII.
Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat a járási közigazgatás kialakításával milyen módon kapcsolódhat be a
térségen belül az állami feladatellátásba, pl a köznevelés, a közlekedés, és az egyéb infrastruktúrális igény esetén.
IX.
Közfoglalkoztatásban, szociális földprogramban meglévő lehetőségek kihasználása az önkormányzati feladatellátás
területén.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 03. 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok
végrehajtásáról
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes szabályok összefoglalására megalkotta a 2003. évi XXIV.
törvényt, az úgynevezett „Üvegzseb” törvényt. A jogszabály összefoglalóan tartalmazza azon jogszabályi helyeket,
amelyek a közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működtetésének
garanciarendszerű szabályait részletesen tartalmazzák. Az Üvegzseb törvény 3-13.§-a tartalmazza az
Államháztartási törvénybe épített rendelkezéseket.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/B. § rendelkezése alapján a nettó
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a
szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok
változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A szerződés értéke alatt a tárgyáért
kikötött- ÁFA nélkül számított-ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell
alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a
közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
Az Áht. 15/A. § (1) bekezdése alapján a közzétételi kötelezettséget Gyomaendrőd Város Önkormányzata hivatalos
lapjában vagy honlapján kell teljesíteni. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az „Üvegzseb” törvény hatályba
lépése óta a saját hivatalos honlapján (www.gyomaendrod.hu) tesz eleget e kötelezettségnek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011-ben 8 darab olyan szerződést kötött, melyet az „Üvegzseb” törvény
alapján közzé kell tenni. Ezek a következők:
Tárgy
Szerződéskötés
Belterületi útépítés (aszfalt
záróréteg készítése a
Halász-, Dobó-, BessenyeiJúnius
és Bánomkerti utcákban)
Gyomaendrőd 500 m3-es
vasbeton szerkezetű felszín
Június
feletti mélytározó
rekonstrukciója
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0228
pályázati azonosító számú
"Informatikai infrastruktúra
fejlesztése a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás
Május
fenntartásában működő
oktatási intézményekben"
című projekt megvalósítása
(informatikai eszközök
beszerzése)
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0214

Szerződő fél

Vállalkozási díj

Swietelsky Magyarország
Kft.

14.938.344,- Ft+ÁFA

Békés Megyei Vízművek
Zrt.

17.672.538,- Ft+ÁFA

Gubucz Zoltán, egyéni
vállalkozó

11.770.000,- Ft+ ÁFA
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pályázati azonosító számú
"Informatikai infrastruktúra
fejlesztése Gyomaendrőd
Város Önkormányzata által
fenntartott iskolákban" című
projekt megvalósítása
(informatikai eszközök
beszerzése)
Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telep
fejlesztésének tervezési
munkái a KEOP 1.2.0/B
pályázat előírásainak
megfelelően
Szennyvízhálózati
rekonstrukciós munkák
kivitelezése
Gyomaendrőd,
Magtárlaposi út 1-3. sz.
alatti (hrsz: 3542/14)
ingatlan adásvétele (melyen
5 lakás és 2 garázs épül)
Gyomaendrőd, belterület
3741/52 hrsz-ú 11.4200 ha
alapterületű ingatlan 7.0804
ha alapterületű részének
adásvétele

Május

PC-Trade Kft.

22.443.360,- Ft+ÁFA

Március

BDL Környezetvédelmi,
Tervező, Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.

6.950.000,- Ft +ÁFA

Február

Békés Megyei Vízművek
Zrt.

8.900.000,- Ft +ÁFA

Január

SIROKKO 2005 Kft. f.a.

Január

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

24.000.000- Ft

32.569.840- Ft

Döntési javaslat
"Jelentés az Üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága az üvegzseb törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. február 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Cafetéri-juttatások változásairól
Lévai Éva
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők juttatásait az 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §, valamint a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.
2012. évre vonatkozóan módosult az 1995. évi CXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról, megváltoztak a béren
kívüli juttatások fajtái, illetve az adó mértéke. Ez szükségessé tette a Közszolgálati Szabályzat 2. számú
mellékletének átdolgozását a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Egyes elemek, mint az étkezési utalvány,
üdülési csekk, internet elszámolás megszűntek, helyébe lépett az Erzsébet utalvány, illetve a Széchenyi
Pihenőkártya. A 19,04%-os adó mértéke 30,94%-ra emelkedett.
Fentiek értelmében a Közszolgálati Szabályzat 2. számú melléklete II. fejezete mely a Cafetéria-juttatásokat
tartalmazza a következőre változott:
II. Fejezet
Cafetéria-juttatások
Fogyasztásra, kész étel vásárlásra
6. § (1) Erzsébet utalvány, összege havonta 5.000.-Ft.
(2) Az Erzsébet utalvány minden negyedév utolsó hónapjában kerül kiosztásra, ezen cafetéria-juttatást választó
dolgozó részére.
(3) Az Erzsébet utalvány 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094
Széchenyi Pihenő Kártya
7. § A munkáltató névre szóló, bankkártya elven működő, elektronikus utalványkártya formájában OTP Szép kártyát
biztosít dolgozói részére. Az e juttatást választó három különböző alszámla között oszthatja meg az erre szánt
összeget.
(1) Szálláshely: A cafetéria összeg keretéig, maximum Br. 200 000.- Ft.
(2) Vendéglátás: 150 000.- Ft.
(3) Szabadidő: 75 000.- Ft.
A Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái minden év április 30. napjáig feltöltésre kerül.
A dolgozónak nyilatkoznia kell, más munkáltatótól részesül-e ilyen jellegű ellátásban, a kapott juttatásokat össze kell
számolni, kedvezményes adózás csak a törvényben meghatározott mértékig lehetséges.
(4) A Széchenyi Pihenőkártya 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094.
Iskolakezdési támogatás
8. § (1) Az iskolakezdési támogatás utalvány formájában igényelhető a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben, vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásba részt vevő gyermek (tanuló) számára, - a
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján
családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult – szülő, vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján
legfeljebb gyermekenként (tanulónként) az adóév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 30%-ának
megfelelő értékig.
(2) Az iskolakezdési támogatási utalvány kizárólag a tanév első napját megelőző és az azt követő 60 napon belül
vehető igénybe.
(3) Az iskolakezdési támogatási utalvány kizárólag tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosít.
(4) Az iskolakezdési támogatási utalvány augusztus hónapban kerül kiosztásra.
(5) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az iskolakezdési támogatások összegéről nyilvántartást vezet. A
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nyilvántartás vezetése érdekében a dolgozó köteles nyilatkozni az iskolakezdési támogatásba részesített gyermek
(tanuló) adóazonosító jeléről, ennek hiányában személyes adatairól.
(6) Az iskolakezdési támogatás 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094.
Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
9. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás igénybevételének feltétele, hogy a dolgozó tagsági viszonyt
létesítsen a nyugdíjpénztárral. Amennyiben a nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulást igénylő dolgozó a választott
pénztárban még nem rendelkezik tagsággal, úgy nyilatkozata egyben nyugdíjpénztári belépési szándéknak
tekintendő, amellyel felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze a dolgozó nevében a belépési
eljárást.
(2) Ezen juttatás választása esetén a dolgozó által választott Önkéntes Nyugdíjpénztárba a nyugdíjpénztári tagdíj
hozzájárulás befizetését a Polgármesteri Hivatal teljesíti.
(3) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás havi összege legalább a minimum tagdíj összege, a kedvezményes
adózás mellett adható összeg legfeljebb a minimálbér 50%-a.
(4) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094.
Önkéntes egészségpénztári támogatás
10. § (1) Az önkéntes egészségpénztári támogatás igénybevételének feltétele, hogy a dolgozó tagsági viszonyt
létesítsen az egészségpénztárral. Amennyiben az egészségpénztári tagdíj hozzájárulást igénylő dolgozó a választott
pénztárban még nem rendelkezik tagsággal, úgy nyilatkozata egyben egészségpénztári belépési szándéknak
tekintendő, amellyel felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze a dolgozó nevében a belépési
eljárást.
(2) Ezen juttatás választása esetén a dolgozó által választott egészségpénztári hozzájárulás befizetését, a dolgozó
által választott Önkéntes Egészségpénztárba, a Polgármesteri Hivatal teljesíti.
(3) Az önkéntes egészségpénztári támogatás havi összege legalább a minimum tagdíj összege, a kedvezményes
adózás mellett adható összeg legfeljebb a minimálbér 30%-a.
(4) Az önkéntes egészségpénztári támogatás 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094
Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére.
Döntési javaslat
"tájékoztató tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
Cafetéria-juttatások változásairól szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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