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Napirend:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.), a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) és az
állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása
6. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása lakások átminősítésével kapcsolatban
7. Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
8. A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet
felülvizsgálata
9. A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
10. Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről
11. Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó további kedvezmények bevezetésének vizsgálata
12. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
alapító okiratainak felülvizsgálata
13. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
14. A Határ Győző Városi Könyvtár 2012-ben évben megtartott leltározási dokumentációjának
jóváhagyásra
15. Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratainak
felülvizsgálata
16. A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény emléktábla
elhelyezési kérelme
17. Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi
közhasznúsági jelentéséről

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
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Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

18. Az Ultrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülék
használata
19. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
20. Együttműködési megállapodás megkötése a településen működő két nemzetiségi
önkormányzattal
21. Együttműködési megállapodás a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre civil szervezettel
22. A 2012. évi „Sport alapra, Ifjúsági” alapra és a”Civil” alapra beérkezett pályázatok elbírálása
23. A Gyomaközszolg Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének a
jóváhagyása
24. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének
a jóváhagyása.
25. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011 évi egyszerűsített éves beszámolójának,
valamint a 2012. évi üzleti tervének az elfogadása
26. Zöldterület gazdálkodási feladat ellátására utasítás adása a Zöldpark Nonprofit Kft-nek
27. Inkubátorház
28. Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése
29. Endrődi hídhoz vezető járda mellet padkarendezés és korlátépítés
30. A Körös Étterem és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög Étterem előtti
közterületeken elhelyezett építmények használata
31. Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezése
32. Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése
33. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
34. EU Önerő alap pályázat benyújtása (belvíz VIII. ütem)
35. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
36. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2/2012 számú Társulási megállapodás módosítása
37. Képviselet Társulásokban
38. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről
39. Keselyősi Földművelő Kft kérelme
40. Vízgazdálkodási Társulatok támogatási kérelme
41. Nyugdíjas Kertbarátok Köre emléktábla elhelyezési kérelme
42. SWR Consulting Kft. ajánlatáról tájékoztatás
43. 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr. Frankó Károly praxisa
44. A 2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés biztosítása
45. Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának
felülvizsgálata
46. Katasztrófavédelmi iroda részére gépkocsi biztosítása
47. Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
48. Bejelentések
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

1. Átmeneti segély elutasítása ügyben fellebbezés elbírálása
2. „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevél adományozása
3. „Gyomaendrőd Város Sportjáért” Elismerő Oklevél adományozása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2012. április 26.

Várfi András
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2012. április 26.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

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 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített
zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti
a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági-pénzügyi helyzetét is az elmúlt évekhez
képest a rendelkezésre álló források körének folyamatos szűkülése jellemezte. 2008. évben még több, mint 858
millió Ft összegű normatív állami támogatásból gazdálkodhattunk, mely támogatás 2009. évre 40 millió Ft-tal
csökkent, majd 2010. évben az előző évhez képest további 111 millió Ft-os csökkenést szenvedett el az
önkormányzat. Ennek oka egyrészt a tanulói létszám, az ellátotti létszám csökkenése, másrészt a normatívák
fajlagos összegének csökkenése, illetve a 2009. évi csökkenésben mindezen tényezők mellett szerepet játszott az a
tény, hogy felfüggesztésre került a közszférában dolgozók 13. havi juttatása, a 2010-es visszaesés okai között
szerepel továbbá a munkaadót terhelő járulék mértékének 32%-ról 27%-ra történő módosítása, valamint számos
normatív bevétel megszűntetése (pl. közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított támogatás,
a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás, diáksport támogatás stb.). 2011. évben 2 millió Ft-tal csökkent a
feladatellátáshoz igénybevett normatív támogatás összege. 2010. évhez képest a változás elsősorban nem az
összegszerűségben mutatkozik, hanem inkább a normatíva szerkezetében. Több területen csökkent a normatív
hozzájárulások száma, a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödött, a közoktatás területén az
alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat
alapnormatívájában jelent meg. A korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett 2011. évben normatív
módon jutott hozzá egyes forrásokhoz az önkormányzat. Ilyenek voltak pl. az informatikai támogatás, az érettségi és
szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, az óvodáztatási támogatás.
A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat, mivel a település
lakosságszáma folyamatosan csökken.
Lakosságszám alakulása:
2005. január 1.-jén 15.348 fő
2006. január 1.-jén 15.237 fő
2007. január 1.-jén 15.144 fő
2008. január 1.-jén 14.972 fő
2009. január 1.-jén 14.777 fő
2010. január 1.-jén 14.625 fő
2011. január 1.-jén 14.479 fő

A működéshez szükséges bevételi források csökkenése mellett az Önkormányzat továbbra is alapvető céljaként
fogalmazta meg a kötelező feladatok végrehajtása mellett a korábbi években vállalt nem kötelező feladatok
teljesítését, valamint a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok
megvalósítását.
A feladatellátás általános értékelése

A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 5 önállóan működő és gazdálkodó és 6
önállóan működő intézmény működtetésével oldotta meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évben az alábbi – intézményi szerkezetet és létszámot érintő –
döntéseket hozta:
A Polgármesteri Hivatal nyitó létszáma - a hozzátartozó feladatokkal együtt – 2011. évben 66 fő, mely év végére 63
főre csökkent:
Létszámleépítés következtében két fő dolgozó távozott a hivatalból 2011. május 31. napjával. Egy fő az
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építéshatóságról, egy fő az iktatóból.
A Pénzügyi Osztályon egy ügyintéző álláshelyen alkalmazott dolgozó kérte jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszűntetését 2011. 01. 13. napjával. A feladatok átszervezésével egy ügykezelői
munkakör került kialakításra és betöltésre.
Egy fő helyettesként alkalmazott szociális ügyintéző határozott idejű szerződése 2011. május 31-én
megszűnt.
A pályázatíróknál január hónapban egy fő fizetés nélküli szabadságáról tért vissza, és vette át kolléganője
munkáját, aki gyermekének születése miatt szakította meg munkavégzését. Ugyancsak a pályázatíróknál
határozott idejű szerződéssel alkalmazott egy fő szerződése 2011. szeptember 30-án lejárt, szerződését
nem kívánta meghosszabbítani, ezért egy újabb határozott idejű szerződéssel alkalmazott dolgozó került
felvételre.
A városüzemeltetési osztály vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte
2011. december 31. napjával. Az osztályvezetői megbízást, az eddig is az osztályon dolgozó jogász kapta.
Pályázat útján betöltésre került egy műszaki ügyintéző állás.
A mezőőrök létszáma 2011. decemberében 2 fővel csökkent nyugdíjazás miatt. Mivel a Képviselő-testület a
mezőőrök számának 6 főről 5 főre történő csökkentéséről döntött, ezért csak az egyik állás került betöltésre.

2008. január 1. napjától Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához
csatlakozott.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok képviselő testületei között 2005. évben létrejött a
Gyomaendrőd –Csárdaszállás- Hunya települési önkormányzatok jogi személyiséggel nem rendelkező társulása. A
feladat ellátás minden évben növekedett. 2005. évben a társulás tevékenységi köre az alapfokú nevelési –oktatási,
óvodai nevelésre terjedt ki. 2006. év júliusától létrejött a Városi Családsegítő Központ jogutódja a Térségi
Humánsegítő Szolgálat, melynek keretében ellátandó térségi feladat a Családsegítő szolgálat, a Szociális
információszolgálat és a Gyermekjóléti szolgáltatás. Pedagógiai szakszolgálat körében ellátandó térségi feladat a
nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés. 2007. március 1. napjával a Városi Gondozási
Központ átalakult térségi feladatot ellátó intézménnyé. Szociális alapszolgáltatási feladatok körében a Térségi
Szociális Gondozási Központ feladatokat (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás) lát el
Hunya és Csárdaszállás települések közigazgatási területein is. 2008. május 1. napjától a szociális étkeztetés
feladat ellátása Hunya közigazgatási területére is kiterjesztésre került.
Körzetközponti feladat ellátások
Az Okmányiroda továbbra is körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda működési területéhez Hunya és
Gyomaendrőd település tartozik. Jelenleg 5 munkaállomással rendelkezik. Az iroda hatáskörébe tartozó feladatok az
alábbiak:
személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos feladatok
személyazonosítóval és a lakcímről szóló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok
vezetői engedélyek kiadása
gépjármű ügyintézések
vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok
útlevél ügyintézés
mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány kiállítása
A 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet szerint az I. fokú építési hatósági jogkört önkormányzatunk Gyomaendrőd
város és Hunya község vonatkozásában gyakorolja.
A Gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági
feladatokat.
Ellenőrzések:
2011. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. 2010. január 1-jétől a
belső ellenőrzési feladatok ellátása a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között történik. Az
elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló
intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást 2012. áprilisában.
Az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzési tervének részét képezte a városi önkormányzatok pénzügyi
helyzetének áttekintése. Az ellenőrzött önkormányzatok között Gyomaendrőd is helyet kapott. Az ellenőrzés 2011.
szeptember közepén indult egy adatgyűjtési szakasszal, melyet helyszíni ellenőrzés követett.
Az ellenőrzött időszak: 2007-2011. első féléve volt. A záró helyszíni egyeztetést 2011. november 15-én végezték el
a számvevők.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. február 1-jén kapta kézhez az ellenőrzés jelentés tervezetét, melyben 5
megállapítást, javaslatot fogalmaztak meg. Az intézkedési tervet 2012. február végén postáztuk az ÁSZ részére.
Az Államkincstár 2011. évben a pénzügyi-gazdálkodási folyamatokat helyszíni ellenőrzés keretében nem vizsgálta.
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A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2011-ben a II. negyedévre vonatkozóan, kiutalás előtti adóellenőrzésre került sor
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 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 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.
Az év során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések kockázatának vizsgálatára, az
adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére.
2011. évben önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyek az alábbiak:
Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé.
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés jogorvoslati eljárása
2007. novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft. 2005. márciusában támadta meg a Beruházó
Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis Kft. lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatában a Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további
jogorvoslat ügyében a Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát
támadta meg. Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a
közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági ítélet
értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft. 58.250 E Ft kártérítési igényt,
valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az önkormányzatok felé. 2009.
március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft. kártérítési igényét, illetve a Regionális
Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést
hatályban tartotta.

Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a 2009. év végén meghozott
ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az A.S.A. Kft. kártérítési
igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti szerződést semmisnek nyilvánította,
amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek értelmében a Remondis Kft-vel kötött szerződés 2010.
május 10-én hatályát veszti és 2010. június 6-ig a Remondis Kft. és az Önkormányzatok kötelesek
egymással véglegesen elszámolni. Ezen elszámolás lezárása a mai napig nem történt meg. 2011. márciusi
ülésén a tulajdonos önkormányzatok azt a döntést hozták, hogy egy szakértő ügyvéd bevonásával per előtti,
utolsó egyeztető tárgyalás lefolytatását kezdeményezik a Remondis Kft-vel. Amennyiben egyezség nem
születik a két fél között, az önkormányzatok bírósághoz fordulnak.
Az egyeztető tárgyalás során az álláspontok nem közeledtek, ezért a tulajdonos önkormányzatok úgy
döntöttek, hogy jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránt pert indítanak a Remondis Kft. ellen. A jogi
képviselettel Dr. Soós Tibor ügyvédet (Budapest, Hűvösvölgyi út 81.) bízták meg. Az ügyvéd úr a
keresetlevelet elkészítette és 2012. március 27-én benyújtotta az illetékes Törvényszékhez. Mindezek mellett
2009. év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által
létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-t 2010. július 13-án jegyezte
be a cégbíróság, mely május hónaptól elő társaságként működött. A társulás megalapításakor a gesztor
önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át.
2010. októberében megtörtént a tulajdonviszonyok rendezése, melynek eredményeképp az egyes
tulajdonosi részarányok a vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok könyveibe és tulajdonába kerültek.
Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak be a
Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos,
Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I – IX. rendű alperesek
ellen kártalanítás iránt. Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi
övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep
működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen túlmenően kérik
alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok megvásárlására, részben kártalanításra
a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű korlátozása,
akadályoztatása miatt.

A 2010. áprilisi I. fokú ítélettel szemben a felperesek fellebbezéssel éltek, így a per 2010. novemberében a
Szegedi Ítélőtáblánál folytatódott. A II. fokú jogerős és végrehajtható ítélet 2011. januárjában született meg,
melynek értelmében a Bíróság 3 ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést hozott létre összesen 47.480
E Ft összegben. A bíróság ezen felül 27.098 E Ft összegű kártalanítás, 3.500 E Ft összegű perköltség és
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700 E Ft összegű fellebbezési eljárási költség megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat.
A felperesek 2011. augusztus 25-i érkeztetéssel perújítási kérelmet terjesztettek elő, melyben előadták, hogy
álláspontjuk szerint az Ítélőtábla jogellenesen, túlzottan alacsony mértékben állapította meg a 3 ingatlan
vételárát. Álláspontjuk alátámasztása érdekében ingatlanforgalmi szakértői értékbecslést csatoltak a
kérelemhez. A perújítás megengedhetősége kérdésében a Gyulai Törvényszék 2012. január 11-én tárgyalást
tartott és megállapította, hogy a perújítási kérelem alaptalan, ezért elutasította azt. A felperesek a döntés
ellen éltek fellebbezési jogukkal. A fellebbezést a Szegedi Ítélőtábla bírálja el.
Az önkormányzatnál a veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok kezelése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történt, év végén készlet nem volt az ilyen jellegű anyagokból (floppy, elem, nyomtatópatron,
akkumulátor stb.). A veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok átadásra kerültek a Gyomaendrődön
veszélyes hulladékok kezelésére jogosult vállalkozás részére.
Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról

A FEUVE (Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) működéséről a jegyző a
Képviselő-testületnek jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. A FEUVE a
költségvetési gazdálkodásért felelős szervezeti egység pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszere
során alkalmazott eljárás, melynek célja a gazdálkodási folyamatok kapcsán a szabálytalanságok
kialakulásának megelőzése, továbbá a hatékony gazdálkodás biztosítása, illetve a meghozott
döntések végrehajtásának a kontrolálása.
I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése:
A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó
köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat
ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket
megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is.
A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek:
1) Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak
megfelelően a Complex Jogtár, melyhez kapcsolódóan a helyi adatbázis kezelőben
folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Megrendeltük az EU-s
normákat tartalmazó kiegészítő adatbázist is. 2011. IV. negyedévében beállításra került a
Complex Jogtár mellé az Opten Kft-től vásárolt Optijus Jogtár is, mely internetes elérésű
hivatali dolgozóink részére.
2) Folyamatosan aktualizálásra kerül a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók
munkaköri leírása. Az egyes munkakörökhöz tartozó hatásköri lista elérhető a hivatal
köztisztviselői részére rendelkezésre álló elektronikus jogtárban.
3) 2007-ben megtörtént a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság
felülvizsgálata, majd ennek 2010. évi átdolgozása. Az önkormányzat nevében
kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra
vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti.
4) Felülvizsgálatra került a köztisztviselők rugalmas munkaidő beosztására vonatkozó
szabályzata.
5) A dolgozók részére a hivatal SZMSZ-e, Ügyrendje, egyéb szabályzatok, polgármesteri
és jegyzői utasítások, a közigazgatási hivatal által kiadott tájékoztatók, valamint a
köztisztviselők kötelező továbbképzésén szereplő elektronikus adathordozón kiadott
továbbképzési anyagok, belső honlapon kerülnek közzétételre. Biztosításra került a
kirendeltség, mint szervezeti egység részére, hogy a belső hálózat szerves részévé váljon.
6)
Az aljegyző közreműködésével létrehozásra került a szerződések elektronikus
nyilvántartása, mely teljes körűen biztosítja az egyes kötelezettség vállalásokhoz
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kapcsolódó dokumentumok megismerhetőségét az érintettek részére.
7) A szerződések nyilvántartási rendszerének kialakítását követően folyamatos ezen
szerződések jogi végzettségű szakember által történő felülvizsgálata.
8) Szabályozásra került az intézményvezetők szabadság-nyilvántartása és szabadság
kiadásának rendje.
Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a
gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb
tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos
előírásoknak megfelelően készüljenek.
2009. évben indult az iratkezelési szabályzat ismételt átdolgozása, melynek alapján biztosított, az
okiratok jogszabályoknak megfelelő őrzése, tárolása. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének
támogatására - a Békési Kistérségi Társulás által indított projekthez csatlakozó tagjaként - egy
tanúsított ügyiratkezelő szoftvert ( GovSys 4.0) alkalmazunk. A szoftver technológiájából és belső
szabályrendszeréből következően maximális fizikai és logikai adatvédelmet garantál. Az
ügyiratkezelő rendszer folyamatirányító logikája, ügyirat-ügyintéző-ügyirat helye kapcsolati
szabályának megkövetelése, illetve szigorú naplózási rendszere miatt mindig tudható és látható az
ügyirat holléte, annak őrzője és ügyintézője. A szoftver támogatást nyújt a határidők figyelésére,
bonyolult ügyekben a határidő számításra elkerülve azt, hogy határidő túllépés miatt az ügyfél vagy
a központi költségvetés részére ki kelljen fizetni az általa befizetett illetéknek megfelelő összeget.
A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a hivatal, mint önálló költségvetési
intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői
értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás
ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az
osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az
osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti
rendszerességgel.
A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az
ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat
működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével
kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró
okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek
során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan
kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal
nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző
(informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a
polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi
számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A szakmai teljesítés
igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre.
Szervesen illeszkedik a kötelezettség vállaláshoz, az azt megelőző döntéssel kapcsolatos
kiadmányozási jog, melyet azon köztisztviselők kapnak meg, akik egyrészt megfelelő szakmai
tapasztalattal, másrészt megfelelő iskolai végzettséggel, szakvizsgával rendelkeznek. Általános az
osztályvezetők kiadmányozási joga, mely egyben megfelelő garanciát is jelent a gazdálkodási
folyamatok szabályszerűségére is.
A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek
folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős.
A gazdálkodási

folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció,
6

rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási
rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is
ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét.
A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos
események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a
megbízható gazdálkodás elveivel.
II. Hatékony gazdálkodás biztosítása
A költségvetési intézmény gazdálkodása során a FEUVE működésének biztosítani kell a hatékony
gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény
beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás, vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a
Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések
lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján
történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron beszerzése. Az informatikai eszközök
beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a gázenergia
beszerzés esetében az önkormányzat valamennyi intézménye a megyei közbeszerzéshez
csatlakozott.
A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes
számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja.
A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is.
Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen
sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos
jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori,
ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással
jár.
2008. évtől új, nagy teljesítményű fénymásolók kerültek alkalmazásra, melyek esetében biztosítottá
vált a kód használat lehetősége, és a megfelelő szabályozás kialakításával a használat
indokoltsága is nyomon követhetővé vált.
Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a
jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell
fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a
rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési
lehetőségek korlátozása, kódolása.
A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is.
A munkaerővel való hatékony gazdálkodást segíti az elektronikus úton vezetett munkaidő
nyilvántartás és szabadság nyilvántartás. Ezek vezető általi ellenőrzése biztosított. A mezőőrök,
közterület felügyelők GPS-en történő útvonal ellenőrzése is biztosított, továbbá a megtett útvonal
elektronikus adathordozón is rögzítésre kerül. A városüzemeltetési osztály dolgozóinak munkáját
segíti a hivatal tulajdonában álló 3 db kismotor is.
A hivatali OPEL COMBO típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint költségvetési szerv
vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A tömegközlekedési
eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás,
hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL
gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A hivatal, mint költségvetési intézmény
a NIVA terepjárót csak külterületi utak, és rossz útviszonyok esetén használja, elsődlegesen
építéshatósági feladatok ellátására, figyelemmel arra, hogy az építéshatóságok működéséről szóló
jogszabályok szerint kötelező biztosítani a külterületen, földúton történő közlekedésre alkalmas
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gépjárművet is. Magán gépjárművek kiküldetési célra történő igénybevételét jelentős mértékben
lecsökkentette az a 2009. év júliusában készült jegyzői utasítás, mely rögzítette, hogy a kiküldetés
teljesítéséhez csak olyan magángépjármű vehető igénybe, mely CASCO biztosítással rendelkezik
(ezen szabályozás 2010. december 31-ig volt érvényes, 2011-től a CASCO biztosítás megléte nem
feltétele a saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatának). A magángépjármű
igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági
számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói
tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 5 esetben terhelte a hivatalt, 2 műszaki ügyintéző, 1
iktatós kolléga, 1 informatikus, illetve 1 építéshatósági dolgozó esetében.
III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése
A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket
nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselőtestület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos
döntések végrehajtása nyomon követhető, a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási
rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A
POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon
követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják, továbbá azok az eljárások és fórumok is
melyek az I. pontban ismertetésre kerültek.
2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb
rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és
kontrolljának új pontjaként jelenik meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város
honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek.
A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság,
melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni.
2011. évben is az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat
elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó
kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása.
A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony
gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb
működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején
az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben
rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést
készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket
elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek
tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen
vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a
kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon
rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és
felelősebb munkavégzésre. 2010-től a 2009. évi tapasztalatok alapján biztosítottá vált a
köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések,
továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus
nyilvántartását biztosító rendszer a TÉR rendszer alkalmazása.
Kötvény állomány alakulása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évben döntött 1 milliárd Ft összegű (CHF alapú)
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.
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A kötvény paraméterei:
Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
Kötvény lejegyzése: CHF
Jegyzéskori árfolyam: 158,35
Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés 2011. március 31től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án történik.
Kamatozás módja: változó
2008.
2008. december 31-én a devizabetét összege 16.000 CHF (2.173.000 Ft), rövid lejáratú betétként volt elhelyezve
227.557.000 Ft és az állampapír portfólió értéke 794.996.000 Ft.
A kibocsátás óta 2008. december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből az alábbi tételeket
használta fel:
kamatfizetésre 21.586.000 Ft
testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle ingatlan
vásárlásnak 8.000.000 Ft összegben
a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak 1.000.000 Ft
összegben
a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének 4.758.000 Ft.

A kötvény lejegyzése és 2008. december 31. közötti időszakban realizált hozam összege megközelítette a 60 millió
Ft-ot.
A 2008. december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.122.720.000 Ft.
2009.
A kötvényforrás 2009. január 1. napján forintban: 1.024.726.000 Ft volt.
2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF (9.917.000 Ft), az EUR betét állomány
összege 1.678.359 EUR (454.567.000 Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67 EUR (589.000 Ft), a Ft-ban lévő
betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg 5.432 Ft.
2009. évi felhasználás:
kamatfizetésre 34.500.000 Ft.

2009. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 115 millió Ft-ot.
A 2009. december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség
állomány összege: 1.151.659.000 Ft.
2010.
A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás
2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft)
2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés I.
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása)
2010. szeptember elején 14.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés II.
végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása)
2010. szeptember 30-án kamatfizetés történt 6.995.000 Ft összegben
a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től telekvásárlásra 2010. decemberében a kötvényből 50.000.000 Ft került
átvezetésre az önkormányzat főszámlájára (2010-ben tényleges felhasználás bruttó 20.000.000 Ft)

2010. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 67 millió Ft-ot.
2010. december 31-én a kötvényforrás forintban 1.004.924.400 Ft-ot tett ki.
A 2010. december 31-i MNB középárfolyam (222,68) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség
állomány összege: 1.406.446.880 Ft.
2011.
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A kötvényforrás 2011. január 1. napján forintban: 1.004.924.400 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
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. novemberében 25.000.000 Ft kivezetése történt meg, mely betét formájában került lekötésre az
Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél (ez a tétel nem jelent tényleges felhasználást).

2011. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta az 52 millió Ft-ot.
2011. december 31-én a befektetett kötvényforrás forintban, bankbetét formájában állt az önkormányzat
rendelkezésére, összege 743.817.000 Ft.
A 2011. december 31-ei MNB középárfolyam (255,91) alapján a törlesztéseket figyelembe véve a
kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 5.474.014 CHF, azaz 1.400.854.923 Ft.
Fejlesztési hitel állományának alakulása:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. évben a Képviselő-testület 260/2001. (X. 25.) Kt. határozata alapján
készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Víziközmű Társulat által felvett 223.500 E Ft összegű
tőketartozás és járuléka erejéig. A készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 7., a hitel végső
visszafizetésének lejárata 2011. december 20-a. 2005. december 14-én megszűnt a Hármas Körös Csatornamű
Beruházó Társulat, a társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulások esedékes törlesztő részleteinek összege
bekerült az önkormányzat kölcsönállományába. A lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeget
elkülönített kamatozó betétben helyeztük el minden évben.
A visszafizetendő hitel teljes összege 2008. évtől kezdődően kamatozó betétbe helyezve a város rendelkezésére
állt. A hitel visszafizetése 2011. december 20-án megtörtént.
Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2011. évi költségvetését.

Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak:
A költségvetés mindösszesen bevételi összege 4.026.207 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.731.422 E Ft
,ezen túl a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 1.294.785 E Ft. A kiadások
tervezett főösszege 4.026.207 E Ft volt.
A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult:
Bevételeknél és a kiadásoknál 4.392.306 E Ft.
A 2011. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek: 3.792.503 E Ft
ezen belül
Saját bevételek összege 1.941.418 E Ft
Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 1.045.339 E Ft
Előző évek előirányzat igénybevétele 621.016 E Ft
Finanszírozási bevételek 184.730 E Ft
Kiadások: 3.685.422 E Ft
ezen belül
Működési kiadások összege 2.519.109 E Ft
Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 7.903 E Ft
Felújítási kiadások összege 70.522 E Ft
Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) 437.029 E Ft
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 56.740 E Ft
Finanszírozási kiadások összege 594.119 E Ft
Az Önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy a megszorító intézkedések ellenére a
Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési
célok megvalósuljanak. A működőképesség és finanszírozó képesség megőrzése mellett az önkormányzatnál
továbbra is kiemelt feladat a lakossági kommunális és szociális ellátás javítására irányuló törekvés.
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A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció
elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok
készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének, racionális működésének
folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt
elérhető.
A, Bevételi források és azok részletes teljesítése
Önkormányzat összesen bevételek

Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Saját bevételek és átengedett peszk.
ezen belül:
Közhatalmi bevételek
Egyéb saját bevétel
Áfa bevételek visszatér.
Kamat bevétel
Gépjárműadó
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó
Helyi adók, pótlék, birság
Helyi adó bevételek
Személyi jöv.adó
Talajterhelési díj
Támogatás értékű működési bevétel
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív.
Előző évi pénzmaradvány átvétele
Működési bevételek összesen
ÁH-on kívül felhalm. c.peszk.átvét.
Tárgyi eszk. Imm.javak ért.
Támogatás értékű felhalmozási bev.
Önkorm. lakások ,helyis. ért.
Osztalék, koncessziós díj bev.
Felhalmozási célú kamatbevétel
Felhalmozási bevételek összesen
Kölcsönök visszatérülése
Költvet. Kieg. Visszatér.
Önkormányzat költségvetési
támogatása
Előző évi pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen

Eredeti Ei. Módosított Ei.

Teljesítés

Telj.alak. össz Telj/Mód.ei.
%
bev. %-ában
98,63
51,19

2022529

1968156

1941244

2050
294171
32851
64000
82000
0
15000
341000
416374
1500
504174
544
0
1753664
60618
20000
165809
0
0
0
246427
22438
0
708893

2050
342022
54424
64016
72961
0
18736
310980
416374
1500
350951
20306
509
1654829
9585
86473
191016
610
0
0
287684
25643
0
1045339

3623
362215
57182
65575
72961
0
23449
307974
416374
1635
313183
14978
7903
1647052
16392
66045
189550
944
2008
1605
276544
17648
174
1045339

27,57

100,00

1294785
0
4026207

1378811
0
4392306

621016
184730
3792503

16,37
4,87
100,00

23,89

99,53

96,13
68,82

86,34

A 2011. évi költségvetés teljesített bevételeinek 83,63 %-a tárgyévi, míg 16,37 %-a előző évről származó - az előző
évi pénzmaradvány felhasználásából adódó - bevétel volt.
A módosított előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 86,34 %.
A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,63 %-ban teljesültek. A saját bevételeken belül a
helyi adóbevételek összege, a támogatás értékű működési és felhalmozási bevétel, a működési célú pénzeszköz
átvétel ÁK-ről, a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel valamint a kölcsönök visszatérülése nem érte el
a módosított előirányzat összegét, az összes többi bevételünk terv felett teljesült.
A saját bevételen belül a kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból
(3.924 E Ft) képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből (11.433 E Ft), továbbá az 1.000.000 E Ft összegű
kötvény lekötéséből. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből
keletkezett bevétel kamatozó betétként volt a visszafizetés napjáig, azaz 2011. december 20-áig elhelyezve. A
kötvény lekötéséből származó kamatbevétel összege a vizsgált időszakban több mint 50 M Ft-ot ért el.
A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel 25 %-kal haladta meg a tervet, ami a sikeres behajtási
cselekményeknek köszönhető.
A támogatás értékű működési bevételek 89 %-on teljesültek, összege 313.183 E Ft, mely az alábbi tételekből áll
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össze:
Központi költségvetési szervtől: 29.595 E Ft (a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás,
választásokra leutalt támogatás, népszámlálásra leutalt támogatás, ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása, a két
kisebbségi önkormányzat általános működési és feladatalapú támogatása, településőrök támogatása, támogató
szolgálat működésére leutalt összeg, a Sajt és túrófesztiválra és a Tájházra elnyert támogatás).
Fejezettől: 40.792 E Ft,
melyből EU-s programhoz kapcsolódik 23.344 E Ft
TÁMOP 3.2.4. Határ Győző Városi Könyvtár pályázati támogatásának elszámolása 5.601 E Ft összegben
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás támogatásának elszámolása 11.667 E Ft összegben
TÁMOP 5.2.5 Térségi Humánsegítő Szolgálat Vackor program pályázati támogatásának elszámolása 1.247
E Ft összegben
4.829 E Ft Városi Egészségügyi Intézmény TÁMOP 6.2.4 Foglalkoztatás támogatása egészségügyi
intézmények számára pályázathoz
Hazai programra, gyermekvédelmi támogatás címén kapott támogatás értékű bevétel összege 11.449 E Ft
a fennmaradó összeg mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához (2.695 E Ft), gyermektartásdíj
megelőlegezéshez (3.304 E Ft) kapcsolódik.
Társadalombiztosítási alaptól: 142.951 E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt támogatás)
Elkülönített állami pénzalaptól: 66.154 E Ft (Közmunka programokban foglalkoztatottak után kapott bevétel)
Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 10.351 E Ft Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok részéről
társulási formában – Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. - működő oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Csárdaszállási Önkormányzat helyett az oktatási feladatokhoz
megelőlegezte a szükséges kiegészítés összegét – 4.764 E Ft, az önkormányzat 2.750 E Ft-ot előlegezett meg a
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére, részben a TÁMOP-os pályázatához, részben pedig a Csárdaszállási
Önkormányzat helyett az óvodai feladatok finanszírozásához, pályázati támogatások megelőlegezéséhez
kapcsolódó visszatérülések összegei, a szúnyoggyérítés feladathoz kapcsolódó önkormányzatoktól átvett támogatás
összegei is itt jelennek meg.
Többcélú kistérségi társulástól: 23.340 E Ft (Szociális alapszolgáltatási feladatokra, családsegítés, gyermekjóléti
alapellátás, logopédiai feladatokra, illetve oktatási feladatokra – bejáró gyermekekre és iskolabusszal utaztatott
gyermekekre, tagintézményi és kistelepülési normatíva).
A működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 14.978 E Ft összegben teljesült.
Az átvett pénzeszközök között EU költségvetéstől átvett pénzösszeg 10.946 E Ft, mely a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvodánál jelent meg (TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás program keretében megnyert „Merj a legjobb
lenni”)
Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője):
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2011. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel,
az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:

Adótípus

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Helyi adók
összesen:
Földbérbeadásból
származó
jövedelem adója
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Adók összesen:
Pótlék és bírság
Adók és

Nyitó
Záró
hátralékból Folyó évi
Hátralék
hátralék
hátralék
még
keletkezése 2011.12.31- változása
fennálló
eFt
én
2011tartozás
eFt
ben eFt
2011.12.31én eFt
2.461
13.924
4.577
9.347
11.463
716
2.319
1.155
1.164
1.603

Nyitó
Bevétel Bevétel
Bevétel hátralék
összege összege
2011.
változása
2010-ben 2011-ben
01.01-én
eFt
eFt
eFt
eFt

27.408
5.145

30.004
4.514

2.596
- 631

28.236

29.060

824

8.054

5.636

3.687

9.323

1.269

4.855

4.401

- 454

297

226

677

903

606

272.736

239.996

- 32.740

65.858

49.095

18.634

67.729

1.871

338.380

307.975

- 30.405

87.275

65.468

28.730

94.198

6.923

110

0

- 110

0

0

0

0

0

81.711
1.764
421.965
6.282

72.961
1.635
382.571
5.782

- 8.750
- 129
- 39.394
- 500

25.405
379
113.059
46.787

18.266
183
83.917
41.740

14.166
308
43.204
13.856

32.432
491
127.121
55.596

7.027
112
14.062
8.809
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járulékok
összesen:
Egyéb adók
módjára
behajtandó
köztartozások
saját költségvetést
érintő része
Mindösszesen:

428.247

388.353

- 39.894

159.846

125.657

57.060

182.717

22.871

4.196

3.304

- 892

12.246

8.956

2.329

11.285

- 961

432.443

391.657

- 40.786

172.092

134.613

59.389

194.002

21.910

Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőségek csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott behajtási
cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a gépjármű forgalomból történő kivonatása, és a más által
indított végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás. Az állami adóhatóság felé két esetben éltünk két nagyobb
összegű tartozás behajtására történő átadásával. A 2011-es évben a hátralékok összege együttesen nőtt annak
ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 37.479 eFt-al csökkent. A hátralék növekedésének legnagyobb hányadát
a gépjárműadó (32,1 %), valamint a pótlék (40,2 %) hátralékának növekedése teszi ki. A gépjárműadó hátralék
növekedésének több mint a felét egy felszámolás alatt álló vállalkozás adótartozásának növekedése okozza. A
pótlék hátralék minden évben nő, mert hiába csökken a nyitó tőketartozás, a maradvány rész, valamint a folyó évben
keletkezett tőkehátralék naponta képezi a pótléknövekmény alapját.
Az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások évek óta növekvő hátraléka 2011-ben csökkent.
Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:
1.) Közvetett támogatások:
Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján négy adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek
az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó. 2011. évben az összes
biztosított kedvezmény 6.400 eFt volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.
Közvetett támogatások ezer Ft-ban

Adónem

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Összesen:

Alapadó

Biztosított
kedvezmény
összege
(közvetett
támogatás)

Kivetett adó

Ha a közvetett
támogatást az
önkormányzat
Ténylegesen
nem biztosítaná,
beszedett adó
akkor a befolyt
helyi adó az alábbi
lehetett volna
30.004
30.004
4.767
4.514

30.567
4.781

0
253

30.567
4.528

42.331

5.377

36.954

29.060

34.437

273.348
351.027

770
6.400

272.578
344.627

239.996
303.574

240.766
309.974

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel
rendelkeznek.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában még mindig jelentős az az adóösszeg, amit a lakosságnak a
kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg azonban évről évre
kevesebb, a mentességi idők lejárta miatt.
Végül az iparűzési adó az, amelyben van közvetett támogatás. Iparűzési adónál a kisvállalkozásoknak (2,5 M Ft-ot
meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkezők) volt biztosítva kedvezmény, mely bizonyos
vállalkozásoknál lehetőséget adott az iparűzési adó csökkentésére a megfizetett építményadó összegével azonos
mértékben.
2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése:
Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás
keretén belül tartozás mérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2011. évben 19 db ez irányú kérelem
érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt:

Adónem
Építményadó
Telekadó

2011.01.01 – 2011.12.31., Ft-ban
Fizetési halasztás
Részletfizetés
74.250
897.075
0
0
13

Törlés

0
0

Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb
Összesen:

4.000

0

0

1.567.001
773.159
0
324.165
0
0
3.565.400

1.875.700
1.283.915
0
128.326
0
0
3.362.191

0
0
0
199.067
10.000
0
209.067

Tőketartozás törlésére nem került sor. Pótlék és bírság törlésére abban az esetben kerülhetett sor, ha az adózó
vállalta a tőketartozás egyösszegű, vagy részletekben történő megfizetését és azt teljesítette is. A részletfizetés és
fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyek esetében szociális és anyagi körülményeik romlását, vállalkozók,
más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg.
3.) Adóhatósági ellenőrzés
2011. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést:
Magánszemélyek kommunális adója: Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó
adókedvezmény és az útépítési hozzájárulás után járó adókedvezmény megállapításával. Az adózatlan
adótárgyakat feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd ezt követően érvényesítjük – a jogszabályi
feltételek fennállása esetén – a kommunális adó mentességet.
Idegenforgalmi adó: Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük. 2011. évben 4 településőr végezte ezt a
munkát. A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a területet és minden ellenőrzésről feljegyzést
készítettek.
További ellenőrzésre 6 esetben került sor, összesen 145.301 Ft adókülönbözet került feltárásra. az alábbiak szerint:
magánszemélyek kommunális adója: 44.415 Ft,
telekadó: 48.394 Ft,
pótlék, bírság: 52.492 Ft.
4.) Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, a gépjármű
forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. 2011-ben több alaklommal került sor fizetési felszólítás
kiküldésére a hátralékos adósok részére.
A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 449 esetben, melynek
összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja.

Letiltott összeg, Ft
2011.
443.010
447.096
1.841.810
2.066.904
4.156.362
37.110
3.313.176
117.386
3.432.219
18.802.258
34.657.331

Érintett adónem

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen tartozás
Összesen:

A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A
bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat.
Azonnali beszedési megbízás 6.934 esetben került kiadásra, 555.793.553 Ft tartozásra.
Az állami adóhatóságnak végrehajtásra átadott ügyek száma 2 db, 10.550.409 Ft értékkel.
Felhalmozási bevételek alakulása:
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A támogatás értékű felhalmozási bevételek 189.550 E Ft-ban teljesültek.
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz összege 4.569 E Ft (Támogató szolgálat támogatása 205
E Ft, Otthonteremtési támogatás összege 4.365 E Ft)
Fejezettől EU-s programra átvett pénzeszköz összege 184.981 E Ft. Célok az alábbiak:

NFÜ-DAOP-3.1.2/A-09-2009-0008 Kerékpárhálózat fejlesztése elnevezésű pályázat keretei között került sor
a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút megépítésére melyhez kapcsolódóan a 2011. évben kapott támogatás
összege: 68.391 E Ft (2010. évben 55.513 E Ft)
NFÜ-DAOP 5.1.2/B-09/2009-0 Városi örökség megőrzése keretei között történt meg a polgármesteri hivatal
épületének tető –és homlokzat felújítása, a Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása és a
Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása, a kapott támogatás összege 47.436 E Ft
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0214 (és 0228) Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben, a
kapott támogatás 42.911 E Ft
NFÜ-ÁROP-1.A.2/A-2008-0213 szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó támogatás összege 10.684 E Ft
(2010. évben 4.117 E Ft)
NFÜ-DAOP-4.3.1-09-2009-005 Hivatal épületének akadálymentesítése pályázathoz kapcsolódó
támogatás összege 7.020 E Ft (2010. évben 3.929 E Ft)
NFÜ-DAOP-4.1.3/A-2008-0012. Fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása elnevezésű pályázat
keretei között valósult meg a Magtárlaposi beruházás, a záró elszámolás során kapott támogatás összege
2011. évben 506 E Ft (2010. évben 25.370 E Ft)
NFÜ-TIOP 1.2.3-08/1-2008-0 Határ Győző Városi Könyvtár pályázatához kapcsolódó támogatás összege
8.033 E Ft (2010. évben 997 E Ft)
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 16.392 E Ft összegben teljesült, úgy mint
beköltözési hozzájárulás, közérdekű kötelezettségvállalás, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült
érdekeltségi hozzájárulás, csatorna érdekeltségi hozzájárulás. A Térségi Szociális Gondozási Központ 6.500 E Ft
összegű adományban részesült.
Tárgyi eszközök és önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 66.989 E Ft folyt be 2011.
évben, mely 64.116 E Ft összegben felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést tartalmaz (a
beszámolóban a saját bevételek között jelenik meg ez a tétel).
A felhalmozási célú kamatbevétel összege 1.605 E Ft.
Az osztalékok és koncessziós díjak bevételeinél jelentkező 2.008 E Ft a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által átutalt
2.000 E Ft összegű osztalék összegét foglalja magába, melyet a Kft. a Képviselő-testület 306/2011. (V. 26.) Gye. Kt.
határozata alapján utalt át az önkormányzat bankszámlájára, továbbá 8 E Ft a Magyar Cukorgyártó Zrt. 2010. évi
osztalékának összege.
A kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és kívülről 17.648 E Ft. Lakáshitel visszafizetések
összegét, belvízhitel, közköltséges temetés visszatérüléséből származó pénzösszegeket tartalmaz, a Zöldpark Kft.
részére megelőlegezett pályázati támogatás visszafizetésének összegét, illetve a Vállalkozásfejlesztési alapból
nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéseként visszafizetett összeget foglalja magába. Itt jelentkeznek még a
lakosság által igénybevett egyéb kölcsönök (jogosulatlan segély miatti visszafizetési kötelezettségek, stb.)
visszafizetései is.
A költségvetési támogatás összege 1.045.339 E Ft, melynek része a normatív állami hozzájárulás 705.311 E Ft
összege, a normatív kötött felhasználású támogatás 227.181 E Ft összege, a vis maior támogatás 6.325 E Ft
összege, illetve egyéb központi támogatás 15.642 E Ft összegben.
A költségvetési támogatások közé tartozik továbbá a 90.880 E Ft összegű központosított támogatás, mely az alábbi
tételeket tartalmazza:
lakossági közműfejlesztési támogatás 1.831 E Ft,
könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 495 E Ft,
helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1.821 E Ft,
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 9.274 E Ft,
belterületi belvízrendezési célok 77.459 E Ft összegű támogatása,
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása621.016 E Ft, a fel nem használt rész a belvíz kölcsön törlesztések
összegét, a bérlakások lakbér bevételének összegét, továbbá a kötvény fel nem használt összegét tartalmazza.
A finanszírozási műveleteknél 2011. évben nem került tervezésre működési célú hitel felvétel, a költségvetési
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egyensúly biztosított volt. A teljesítési adatok között jelenik meg a kötvényforrásból vásárolt befektetési célú
értékpapírok értékesítéséből származó bevétel.
B, Kiadások alakulásának részletes áttekintése
Önkormányzat összesen kiadás

Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadás
Előző évi maradvány vfiz.
Kamatkiadás
Támogatásértékű műk.kiadás
Előző évi műk. c.ei-mar.,
pénzm. átadás
Műk.célú peszk.átadás ÁH-on
kívül
Társ. és szoc. pol. juttatás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Pénzforgalom nélküli kiadás
Előző évi pénzmar. átadás
Felújítások
Beruházási kiadás Áfa-val
Támogatásértékű felhalmozási
kiadás
Felh. célú peszk.átadás ÁH-on
kívül
Kamatkiadás (felh. c.)
Felhalmozási kiadások
összesen
Kölcsön nyújtása
Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése
Befektetési c. belföldi ép-ok
beváltása
Befektetési c. ép-ok vásárlása
Egyéb finanszírozási kiadás
Kiadás összesen

Eredeti
983892
259481
646419

2011. év

Módosított
1026308
267700
823682

25232
18902
0

25377
26720
509

Teljesítés
1013603
264024
781895
7903
18326
20838
36

97409

143793

140895

321899
6160
2359394
807820

328127
6192
2648408
732848

273300
6192
2527012
0

69015
375587
7443

86656
430185
7443

70522
412537
0

3285

25532

24492

0
455330

549816

507551

3333
223500

60904
223500

56740
223500

176830

176830

186760

0
4026207

0
4392306

181968
1891
3685422

A működési kiadások arányaaz összes kiadáshoz viszonyítva 68,57 %.
A személyi juttatások 98,76 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az összes kiadáshoz
viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak aránya 34,67 %. 2011. évben bérfejlesztés nem történt az
önkormányzatnál.
Az összes kiadás 21,22 %-át a dologi kiadások és egyéb folyó kiadások jelentették.
A támogatásértékű működési kiadások között jelenik meg a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Társulás
működéséhez biztosított hozzájárulás összege (731 E Ft), a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó Mű 2011. évi
bérleti díjának a tulajdonos önkormányzatok részére továbbutalt összege (11.408 E Ft), a Bursa Hungarica
önkormányzati ösztöndíjrész 930 E Ft összege, 2.000 E Ft összegben a Kis Bálint Általános Iskola részére pályázati
támogatás megelőlegezése (Iskolai tehetséggondozás feltételeinek fejlesztése), a csárdaszállási önkormányzati
kiegészítő támogatás megelőlegezése a Kis Bálint és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (3.775 E Ft)
részére, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 100 E Ft összegű pályázati támogatás visszautalása a támogató
hatóság részére, közfoglalkoztatás saját erejének 90 E Ft összege, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ
részére átadott támogatásértékű kiadás 918 E Ft összege.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 140.895 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a
Liget Fürdőnek biztosított támogatást (58 millió Ft), továbbá az orvosi ügyeletre (több mint 7 millió Ft összegben),
helyi buszközlekedésre (közel 14 millió Ft) átadott összegeket, illetve a bölcsődei (közel 8 millió Ft)- és óvodai (közel
30 millió Ft) feladatellátásra, a Civil és Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegeket.
Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére biztosított önkormányzati támogatások összege is. Itt jelenik
meg a Zöldpark Kft. részére biztosított hosszú távú közmunka pályázat saját erejének összege, illetve a hivatal
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takarítási feladataira átadott összeg.
Felhalmozási kiadások:
Az összes felhalmozási kiadás 507.551 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten.
A felújítások (70.522 E Ft)között jelenik meg:
szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 39.152 E Ft összegben,
megvalósult a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének felújítása 900 E Ft
összegben,
kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére visszatartott összegből 4.184 E
Ft (3.784 E Ft felújítás között elszámolt tétel),
az Endrődi úti költségalapú bérlakás csapadékvíz elvezetési és egyéb pótmunkái 721 E Ft-ba kerültek,
az Endrődi köztemetőnél csatorna rekonstrukcióra 427 E Ft-ot fordított a város,
autógáz beszerelésére került sor az Opel Combo gépjárműbe (214 E Ft),
megtörtént a Szabadság, Kossuth és Hatház utcák felújításához kapcsolódó tervek felülvizsgálata 1.250 E Ft
összegben,
kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak felújításának 15.290 E Ft
összegű számlája,
Belterületi utak javítása 1.839 E Ft összegben,
Újkertsor, Hősök útja és a Semmelweis u. felújításához kapcsolódó engedélyes tervek 850 E Ft összegben,
Az Idősek Otthona felújítását szolgáló TIOP-os pályázathoz kapcsolódóan kifizetésre került 1.356 E Ft,
A Start mintaprogram keretében megtörtént a földtégla gyártó gépsor felújítása 950 E Ft összegben,
Önállóan működő és gazdálkodó intézményeinknél 3.650 E Ft összegben valósultak meg felújítások (Térségi
Szociális Gondozási Központban 1.974 E Ft összegben – épület homlokzat felújítás adományból, a Városi
Egészségügyi Intézmény 1.676 E Ft-ot fordított épületek felújítására).

A beruházások több mint 412 millió Ft értékben teljesültek, a jelentősebb tételek az alábbiak voltak:
Informatikai jellegű kiadások (szerver memóriabővítés, program díj, biztonsági szoftver megújítás, étkezés
megrendelő és számlázó program) 1.720 E Ft
Telekvásárlás Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től 45.665 E Ft
TIOP projekt eszközbeszerzés 42.660 E Ft
Hivatali mozgáskorlátozott mosdónál kapaszkodó 117 E Ft
Hulladéklerakó telepből területvásárlás a társtulajdonos önkormányzatoktól 459 E Ft
Védelmi övezet per területvásárlás 16.062 E Ft
Magtárlaposi lakásvásárlás 30.000 E Ft
Föld és egyéb ingatlan vételára 1.536 E Ft
8 db költségalapú bérlakás külső hőszigetelése és az elvégzett pótmunkák 9.675 E Ft
Szennyvíztisztító telep fejlesztése tervezési részszámla, hatósági díjak 10.734 E Ft
Kül-és belterületi vízrendezési projekt 4.453 E Ft
Átereszek, fedőkő akna építése 372 E Ft
Belvíz VII. beruházás 86.071 E Ft
Belvíz III. 3.930 E Ft
Belvíz VIII. 2.526 E Ft
Fürst S. utcai rendelőnél bejáró építése 264 E Ft
Mezőőrök éjjellátó készülék vásárlása 255 E Ft
Vásártéren vizesblokk konténer közművek kialakítása 1.125 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 826 E Ft
2010. évben megvalósult belterületi útépítés 16.883 E Ft
Belterületi utak építése 2011. 14.938 E Ft
Műszaki ellenőrzés (Halász, Dobó, Bánomkert, Bessenyei utcák) 475 E Ft
Endrődi közúti hídra vezető ideiglenes járdaépítés 1.500 E Ft
Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés 91.047 E Ft
46.sz.Fő út melletti II.-III.-ütem kerékpárút építés, közműegy. 1.822 E Ft
Engedélyek, szakhatósági eljárási díjak, közműegyeztetések, tervek 1.243 E Ft
46.sz.főút és a 443 sz. közút csatlakozásának kiépítése 5.000 E Ft
46.sz.főút mellett kerékpársáv ép.eng.terv 3.375 E Ft
Kerékpártároló kialakítása 110 E Ft összegben
A Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat hirdetési díja 212 E Ft-ba került
Csónakkikötő megvalósíthatósági tanulmány készítése 1.200 E Ft
Hősök út, Semmelweis u. hatósági engedély 450 E Ft
Körforgalmú közúti csomópont építése 388 E Ft
Orgona utca útszakasz építése 453 E Ft
Vásártéri ltp. Parkoló építés 450 E Ft
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Járda építés eljárási díjak 295 E Ft
Sportcsarnok részszámla áfája 400 E Ft
Épület energetikai vizsgálat 500 E Ft
Grafikai présgép, zongora, számítógép és fénymásolók vásárlása VAMI 1.157 E Ft
Taninform szoftver beszerzése 124 E Ft
Start munkaprogram eszközbeszerzés 2.396 E Ft

Intézményeinknél összesen 5.506 E Ft összegben valósultak meg beruházások:
A Térségi Szociális Gondozási Központban 4.951 E Ft összegű fejlesztést valósítottak meg (konyha fejlesztése és
adományból intézményi egységek fejlesztése és ultrahangos készülék beszerzése)
Városi Egészségügyi Intézménynél 362 E Ft összegben eszközbeszerzés,
Kner Imre Gimnáziumnál 193 E Ft összegben
Államháztartáson kívülre juttatott felhalmozási célú pénzeszközök (24.492 E Ft) között megjelenő tételek az
alábbiak:
Első lakáshoz jutók támogatása, közmű visszatérítések, beköltözési hozzájárulások visszafizetése, holtág
egyesületek részére átadott pénzösszegek, otthonteremtési támogatás, tűzoltó autó beszerzésére átadott
támogatás.
A kölcsönök (56.740 E Ft) között jelenik meg
a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 840 E Ft
a Zöldpark Kft. részére a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz megelőlegezett saját erő 3.986 E Ft összege
a közköltséges temetés címén kifizetett összeg
a vállalkozásfejlesztési alapból biztosított 10.000 E Ft összegű visszatérítendő támogatás
CSZOSZ pályázati önerő megelőlegezése 876 E Ft (a visszafizetés a szervezet részéről megtörtént)
Csemetekert Kht. részére biztosított 600 E Ft
a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT beruházáshoz megelőlegezett pályázati támogatás 39.780 E Ft
összege.
A finanszírozási kiadások között a kötvény 2011. március 31-én és szeptember 30-án esedékes törlesztéseként
kifizetett összeg jelenik meg, melyet márciusban 208 alatti árfolyamon, szeptemberben viszont 240-es árfolyamon
teljesített az önkormányzat. A törlesztésre betervezett 176.830 E Ft-hoz képest a tényleges teljesítés kb. 10 millió Fttal lett magasabb. Itt jelenik meg továbbá az önkormányzat által 181.968 E Ft értékben vásárolt állampapír összege,
valamint a 2011. december 20-án törlesztett vízi közmű hitel 223.500 E Ft összegben.
C, A vagyon alakulása 2011. évben
Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 430.915 E Ft összegű csökkenést mutat.
A befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 29.142 E Ft összegű növekedést mutat. Ezen belül a
tárgyi eszközök értéke 201.196 E Ft-os növekedést mutat, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 17.233 E Ft
összeggel csökkent (tartósan adott kölcsön és egyéb hosszú lejáratú követelés állományának csökkenéséből
adódóan), illetve az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya is csökkent 143.523 E Ft-tal, mely többek
között a 2011. évi értékcsökkenés elszámolásával indokolható.

A követelések állománya a múlt évhez képest 54.381 E Ft összegű növekedést mutat, ezen belül a rövid lejáratú
kölcsönök állománya több mint 46 millió Ft-os növekedést mutat (a Rózsahegyi Alapítvány IKSZT beruházásához az
Önkormányzat a támogatás összegét megelőlegezte, mert a pályázat utófinanszírozású).
A pénzeszközöknél a csökkenés értéke 515.676 E Ft (kötvénytörlesztés 186.760 E Ft, vízi-közmű hitel
visszafizetése 223.500 E Ft).
A Források változásainál a saját tőke növekedése 356.681 E Ft.
A tartalékok összegei csökkentek 510.321 E Ft-tal. Ezen csökkenés oka: az előző években képződött
pénzmaradványból felhasználásra került a csatorna érdekeltségi hozzájárulás visszafizetéséből képződött 223.500 E
Ft, és a kötvényforrásból is történtek 2011. évben felhasználások (fejlesztési célokra és törlesztésre).
A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest csökkent 33.557 E Ft összeggel, melynek oka, az
1.000.000 E Ft (6.316.000 CHF) összegben fejlesztési célra kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kötelezettség
állományának csökkenése, indoka a 2010. év végi és a 2011. év végi árfolyam különbözete.
A kötelezettségek áruszállításból 56.842 E Ft összeggel csökkent az előző évhez képest, az előző év végén
jelentkező nagyberuházások számlái 2011. év elején rendezésre kerültek.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának csökkenése 184.454 E Ft, melynek indoka, hogy a 223.500 E
Ft összegű szennyvíz beruházási hitelt 2011. év végén visszafizette az önkormányzat, ugyanakkor a helyi adó
túlfizetése miatt közel 44 millió Ft összegű kötelezettség keletkezett.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő
befektetéseket tartalmazzák:
A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva:

Befektetés összege Társaság
megnevezése
(Ft )
3.000.000 Gyomanedrődi Liget
Fürdő Kft.
144.530.000 Gyomaszolg Ipari Park
Gyomaszolg üzletrész
Kft.
67.000 Magyar Cukor Nyrt.
Magyar Cukor
részvény
2.000 OTP Nyrt.
OTP törzsrészvény
149.898.000 Békés Megyei
Vízművek részesedés
Vízművek Zrt.
5.000.000 Gyomaközszolg Kft.
Gyomaközszolg
üzletrész
500.000 Zöldpark Kft.
Zöldpark Kft.
2.790.000 Regionális
Regionális
Hulladékkezelő Kft.
Hulladékkezelő Mű
305.787.000
Összesen:

Befektetés
megnevezése
Fürdő üzletrész

A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés, valamint szerény
mértékben ingatlanok adásvétele jellemezte. Több ügy folyamatban van, ahol törvényi rendelkezésre hivatkozva
kívánunk területeket tulajdonba/kezelésbe kérni, így például az ipari parkhoz közel lévő már nem üzemelő
„vízműveket”, a Sebes György utcában lévő csatornát, a Selyem úthoz szükséges területeket. A Selyem úthoz
tartozó területekre, valamint a csatornákra vonatkozóan értesítést kaptunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től,
hogy azok a tulajdonunkba kerülnek. Továbbá próbálunk földcserével fontos területeket megszerezni idegenforgalmi
célból és egyéb fejlesztések megvalósításához.
A beszámolási időszakban több fontos beruházás kezdődött el, illetve fejeződött be. Ezek a következők voltak:
telekvásárlás a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től, lakásvásárlás Magtárlaposon (szolgálati bérlakások bővítése
érdekében), TIOP program keretében eszközbeszerzés, Belvíz VII. ütem, belterületi útépítések, Fő út-Bajcsy úti
kerékpárút építés.
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása
1. Bruttó érték
adatok: ezer forintban
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések és fejlesztések
Járművek
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen:

Különbség ( +; - )
2011. évi záró
2010. év végi záró
1906
82998
81092
394000
8571220
8177220
79072
451811
372739
213
72769
72556
-28670
4607302
4635972
446521
13786100
13339579

2. Értékcsökkenés
adatok: ezer forintban
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések és fejlesztések
Járművek
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen:

2010. év végi záró
58263
1427143
287561
57960
1186961
3017888
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2011. évi záró
71467
1648643
351677
61904
1301814
3435505

Különbség ( +; - )
13204
221500
64116
3944
114853
417617

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
2011. év végi záró bruttó
Megnevezés
érték
82998
Immateriális javak
8571220
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű
jogok
451811
Gépek, berendezések és fejlesztések
72769
Járművek
4607302
Üzemeltetésre átadott eszközök
13786100
Összesen:

2011. év végi záró nettó
érték
11531
6922577

A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
2011. év végi záró bruttó
Megnevezés
érték
82998
Immateriális javak
8571220
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű
jogok
451811
Gépek, berendezések és fejlesztések
72769
Járművek
4607302
Üzemeltetésre átadott eszközök
13786100
Összesen:

100134
10865
3305488
10350595

Százalék

14,0
81,0

22,0
15,0
72,0
75,0

2011. évi záró 0-ra írt érték Százalék

40770
9401

49,0
0,1

252366
52943
158919
514399

56,0
73,0
3,0
4,0

A beszámolási időszakban az önkormányzat eszköz állománya 446.521 ezer forint összeggel növekedett, ezt
elsősorban az ingatlanok kategóriájában történt beruházások tették ki. Az üzemeltetésre átadott eszközök
állományának csökkenése a visszavétel miatt történt (óvodák visszavétele).
Az értékcsökkenés lineárisan nőtt összesen 417.617 ezer forinttal. A beszámolási időszakban nem volt terven felüli
értékcsökkenés.
Az eszköz állomány elhasználódottsága magas, 75 %-os. Ezt elsősorban az ingatlanok és az üzemeltetésre átadott
eszközök értékcsökkenése okozza. A 0-ra leírt eszközök állománya még most alacsony, 4 %. Itt a legnagyobb
arányt a gépek, berendezések, felszerelések teszik ki. Különösen gyorsan avulnak (33%-kal) a számítástechnikai
eszközök, gyakorlatilag 3 év alatt 0-ra leíródnak. A gépek, berendezések, felszerelések kategóriában a növekedést
elsősorban a pályázati forrásokból történt vásárlások tették ki.
D, 2011. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2011. évi pénzmaradványa 2.177 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 2.003 E
Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 2.177 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradványa: nincs
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kollégium 2011. évi pénzmaradványa 3.761 E Ft, melyből
kiutalatlan támogatás 3.108 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 3.761 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2011. évi pénzmaradvány összege 2.449 E Ft, ebből
kiutalatlan támogatás 1.015 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 2.449 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Városi Egészségügyi Intézmény 2011. évi pénzmaradvány összege 24.711 E Ft, ebből kiutalatlan támogatása
nincs.
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa: 21.736 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 2.975 E Ft, mely működési célú
- Előző években képződött pénzmaradvány: 3.491 E Ft

Térségi Szociális Gondozási Központ 2011. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 1.361 E Ft, ebből
kiutalatlan támogatása nincs.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 1.361 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs

Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa 74.460 E Ft, amely összegből levonásra kerül az intézmények
6.126 E Ft összegű kiutalatlan támogatása, továbbá a normatív támogatás elszámolásából adódó 2.311 E Ft
összegű normatív támogatás visszafizetés. A módosított pénzmaradvány összege: 66.023 E Ft.
Előző években képződött pénzmaradvány összege: 760.566 E Ft (elsősorban a 2008. évben kibocsátott
kötvényforrásból fel nem használt 743.818 E Ft összeg)
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- Feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 66.023 E Ft, melyből a működési célú pénzmaradvány 7.309 E Ft, a
felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 58.714 E Ft.
- Szabad pénzmaradvány nem képződött.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a beszámolót elfogadni és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011.
évi zárszámadásáról szóló rendeletét megalkotni.
Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását és a 2011. évi zárszámadási rendelet tervezet szerinti
megalkotását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását és a 2011. évi zárszámadási rendelet tervezet szerinti
megalkotását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását és a 2011. évi zárszámadási rendelet tervezet szerinti
megalkotását.

Döntési javaslat

"2011. évi zárszámadás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
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 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 4/2011.
(II. 17.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének zárszámadását 3.792.503 E Ft bevétellel és
3.685.422 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.792.503 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.527.012 E Ft, címenként,
alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 70.522 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb finanszírozási kiadása 1.087.888 E Ft, címenként, alcímenként a 4.
mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések
összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat 2011. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának
alakulását a 7. melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát a 8. melléklet
tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a
10. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11.
melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét,
pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja.
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12. § Azönkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az
intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.483.345 E Ft-ban állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a
14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatműködési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.
16. § A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.
17. § A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.
18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési
szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:
a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2.177 E Ft, mely műk.célú köt.terhelt pm.
b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3.761 E Ft, műk.c.köt.terhelt pm
c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 2.449 E Ft, mely működési c.kötelezettséggel terhelt pm
d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 24.711 E Ft, melyből 21.736 E Ft a szabad pénzmaradvány, ebből
17.025 E Ft műk.c.szabad pm, 4.711 E Ft a felh.c.szabad pénzmaradvány
e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 1.361 E Ft, működési célú kötelezetts.terhelt pm
f) 11.cím : Polgármesteri Hivatal 74.460 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 2.311 E
Ft visszafizetési kötelezettséget, és a 6.126 E Ft kiutalatlan támogatás össszegét is. A működési célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 7.309 E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány összege 58.714 E Ft. Szabad pénzmaradványa nem képződött.
g) A pénzmaradvány végöszege 100.482 E Ft.
Záró rendelkezések
19. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András s.k.
Csorba Csaba s.k.
polgármester

Dr.
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A Polgármesteri Hivatal 2011. évi beszámolója
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala bevételeinek alakulását az alábbiak jellemzik:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Saját bevételek
Támogatásértékű
működési bevételek
Műk. célú pe. átvét.
államháztartáson
kívülről
Támogatásértékű
felhalmozási bevétel
Felhalm.c.pe.átvét.
államháztartáson
kívülről
Önkorm.költségvet.tám.
Önk.sajátos műk.bev.
Felhalm.és
tőke
jell.bev.
Kölcsönök
visszatérülése
Pénzforg.nélküli bev.
Egyéb fin.bevétel

Adatok E Ft-ban
Telj./ mód. ei. %
115,38
70,36

Módosított ei.
250108
164357

Teljesítés
288574
115647

5328

2746

51,54

178618

181517

101,62

37083

16392

44,20

1045339
820551
21536

1045339
822393
192939

100,00
100,22
895,89

25643

17648

68,82

1346328

592024
-106731

43,97

A polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesülése a vizsgált időszakban 15 %-kal meghaladta a
módosított előirányzat összegét. A saját bevételeken belül kedvezően alakult a bérleti díjak
bevételének összege, a továbbszámlázott szolgáltatások értéke, továbbá a kamatbevételek összege.
A támogatás értékű működési bevételek 70 %-on teljesültek, összege 115.647 E Ft, mely az alábbi
tételekből áll össze:
Központi költségvetési szervtől: 25.264 E Ft (a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt
agrártámogatás, választásokra leutalt támogatás, népszámlálásra leutalt támogatás, ösztöndíjas
foglalkoztatás támogatása, a két kisebbségi önkormányzat általános működési és feladatalapú
támogatása, településőrök támogatása, támogató szolgálat működésére leutalt összeg, a Sajt és
túrófesztiválra elnyert támogatás stb.).
Fejezettől: 29.115 E Ft,
melyből EU-s programhoz kapcsolódik 11.667 E Ft
• TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás támogatásának elszámolása 11.667
E Ft összegben
Hazai programra, gyermekvédelmi támogatás címén kapott támogatás értékű bevétel
összege 11.449 E Ft
a fennmaradó összeg mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához (2.695 E Ft),
gyermektartásdíj megelőlegezéshez (3.304 E Ft) kapcsolódik.
Elkülönített állami pénzalaptól: 48.752 E Ft (Közmunka programokban foglalkoztatottak
után kapott bevétel).
Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 1.529 E Ft. Az önkormányzat 2.750 E Ft-ot
előlegezett meg a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére a TÁMOP 3.4.3 pályázatához
kapcsolódóan, melyből az intézmény visszafizetett 886 E Ft-ot, valamint a szúnyoggyérítés
feladathoz kapcsolódó önkormányzatoktól átvett támogatás összegei is itt jelennek meg (483 E
Ft).
Többcélú kistérségi társulástól: 12.467 E Ft.

A működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2.746 E Ft összegben teljesült (Országos
Foglalkoztatási Közalapítványtól).
A támogatás értékű felhalmozási bevételek 181.517 E Ft-ban teljesültek.
• Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz összege 4.569 E Ft (Támogató szolgálat
támogatása 205 E Ft, Otthonteremtési támogatás összege 4.365 E Ft)
• Fejezettől EU-s programra átvett pénzeszköz összege 176.948 E Ft. Célok az alábbiak:
o NFÜ-DAOP-3.1.2/A-09-2009-0008 Kerékpárhálózat fejlesztése elnevezésű pályázat
keretei között került sor a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút megépítésére melyhez
kapcsolódóan a 2011. évben kapott támogatás összege: 68.391 E Ft (2010. évben
55.513 E Ft)
o NFÜ-DAOP 5.1.2/B-09/2009-0 Városi örökség megőrzése keretei között történt meg
a polgármesteri hivatal épületének tető –és homlokzat felújítása, a Kner Imre
Gimnázium könyvtár épületének felújítása és a Szabadság tér zöldfelület és sétány
felújítása, a kapott támogatás összege 47.436 E Ft
o TIOP-1.1.1-07/1-2008-0214 (és 0228) Informatikai infrastruktúra fejlesztése az
oktatási intézményekben, a kapott támogatás 42.911 E Ft
o NFÜ-ÁROP-1.A.2/A-2008-0213 szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó
támogatás összege 10.684 E Ft (2010. évben 4.117 E Ft)
o NFÜ-DAOP-4.3.1-09-2009-005 Hivatal épületének akadálymentesítése pályázathoz
kapcsolódó támogatás összege 7.020 E Ft (2010. évben 3.929 E Ft)
o NFÜ-DAOP-4.1.3/A-2008-0012. Fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása
elnevezésű pályázat keretei között valósult meg a Magtárlaposi beruházás, a záró
elszámolás során kapott támogatás összege 2011. évben 506 E Ft (2010. évben 25.370
E Ft)
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 16.392 E Ft összegben teljesült,
úgy mint beköltözési hozzájárulás, közérdekű kötelezettségvállalás, lakossági útépítésekkel
kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás, csatorna érdekeltségi hozzájárulás. A Térségi
Szociális Gondozási Központ 6.500 E Ft összegű adományban részesült.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege: 192.939 E Ft (tárgyi eszközök értékesítése,
önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítése, osztalék, árfolyamnyereség, értékpapírok
értékesítése).
A kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és kívülről 17.648 E Ft. Lakáshitel
visszafizetések összegét, belvízhitel, közköltséges temetés visszatérüléséből származó pénzösszegeket
tartalmaz, a Zöldpark Kft. részére megelőlegezett pályázati támogatás visszafizetésének összegét,
illetve a Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéseként visszafizetett
összeget foglalja magába. Itt jelentkeznek még a lakosság által igénybevett egyéb kölcsönök
(jogosulatlan segély miatti visszafizetési kötelezettségek, stb.) visszafizetései is.
A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a terv szerint alakult.
Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf
Éva)
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges
intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás
kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg,
illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy
bírósági úton érvényesítjük követelésünket.

Hitelek
Hitel
típus

Lakáshitel
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

Hitel
állomány
2011.01.01
.

Hátralék
2011.01.01

Új előírás

23.896.481

2.209.307

839.700

10.785.967
1.484.515

Befizetés
2011.

Hitel
állomány
2011.12.31
.

Hátralék
2011.12.31

4.500.000

4.473.695

20.262.486

2.669.150

2.906.374

2.000.000

1.500.554

9.285.413

3.305.398

459.467

600.000

406.416

1.078.099

586.392

Bíróságra adott ügyek
Hitel tipus Ügyszám Fizetési
Tartozás
meghagyás összege
Lakáshitel 30
Belvízhitel 19
Viharkár
hitel

Előírás
bevétel
2011. évi

13
11

Végrehajtás Tartozás
alatt lévő
összege
ügy
2.363.027 6
346.248
831.557 5
1.588.681

Bírósági
Tartozás
eljárásba
összege
bekapcsolódás
11
2.072.920
8
1.612.857

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2011. december 31-én 20.262.486 Ft, mely összeg
178 fő tartozását jelenti. A hátralékos állomány 2.669.150 Ft, 69 adós rendelkezik hátralékkal. A
hátralékos tartozás összege, mintegy 459.843 Ft-tal nőtt. 2011. évben befizetésre került 4.473.695 Ft.
2009. év óta a nem fizető ügyfelek száma folyamatos növekedést mutat. A nem fizetők között vannak
olyan ügyfeleink is, akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy
összegben rendezik tartozásukat. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre,
vásárlására, bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel,
melynek törlesztési részlete az elmúlt években jelentősen növekedett. Amennyiben az ügyfelek
háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek, a tartozást bírósági úton
próbáljuk érvényesíteni. 30 adós ellen folyik bírósági végrehajtás, a tartozás összege 4.782.195 Ft. A
végrehajtó 4 esetben tartott sikertelen árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell
megelőlegezni a végrehajtó felé. 2011. évben 5 ügy kapcsán 608.503 Ft összegű tartozásra
kapcsolódtunk be végrehajtási eljárásba az ingatlanra bejegyzett jelzálog érvényesítéséből adódóan,
melyből 1 ügy kapcsán 42.925 Ft összegű tartozás realizálódott. 8 ügy kapcsán fizetési meghagyás
kibocsátását kezdeményeztük a közjegyző felé 1.501.773 Ft összegű tartozásra vonatkozóan, melyből
1 ügy kapcsán történik rendszeres tartozásrendezés.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozásának összege 2011. december 31.-én 9.285.413 Ft, mely
összeg 87 fő tartozásából áll össze. A hátralékkal rendelkező adósok száma 39 fő, a tartozás összege
3.305.398 Ft. A hátralékos tartozás összege az előző évhez képest 399.024 Ft-tal nőtt. 2011. évben
befizetésre került 1.500.554 Ft, melyből végrehajtás eredményeként mindössze 90.390 Ft.
2011. évben 19 fő ellen folyt bírósági végrehajtás 4.033.095 Ft összegű tartozásra. 2011. év folyamán
3 fő rendezte tartozását, 2 fő rendszeresen fizet, 2 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott,
az eljárás folytatásához további költségek megelőlegezése szükséges a végrehajtó felé.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére
nyújtott kamatmentes hitelt. 2011. december 31-én 7 fő 1.078.099 Ft tartozással rendelkezik, melyből
a hátralékos tartozás összege 586.392 Ft.
A végrehajtás során azt tapasztaljuk, hogy a végrehajtásra adott ügyfelek többsége nem rendelkezik
letiltható jövedelemmel. A végrehajtás során a legvégső esetben az ingatlan árverés sem jár
eredménnyel, ugyanis lakottan kerül árverésre.

2012. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően a belső ellenőrzés is vizsgálta a
magánszemélyeknek folyósított kölcsönöket. Megállapításai között szerepel többek között, hogy ezen
konstrukció szociális jellege önmagában hordozza a fizetésképtelenség beálltának magas kockázatát,
illetve a gazdasági környezet változása a hosszú futamidő alatt a fedezetül szolgáló ingatlan
forgalomképtelenségét. A pénzintézeti hitelek első ranghelye a tulajdoni lapon az esetleges
ingatlanárverésből vagy értékesítésből történő tartozás rendezést is erősen megkérdőjelezi. Ezen
megállapításokat sajnos teljes mértékben alátámasztják a számok, mind a nem fizető ügyfelek és a
hátralék nagyságát tekintve, illetve a végrehajtásra adott ügyek esetében pedig az eredménytelen
ügyek számát tekintve.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. hj Kintlévősé Hátralék
Új
Előírás
Befizetés
típusa g
2011.01.01 előírás bevétel
2011.
2011.01.01 .
Korr.
2011. évi
.
Hárma 26.208.593 16.698.326 -32.500 10.000.000 8.488.333
skörös
csat.
érd.hj
75.000
75.000
Rauféle
csat.
hj
Régi
15.000
15.000
Csator
na hj
Út érd
6.276.409
6.276.409
1.000.000
720.961
.hj

Kintlévősé Hátralék
g
2011.12.31
2011.12.31 .
.
17.687.760 17.687.760

75.000

75.000

15000

15000

5.555.448

5.555.448

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2011. december
31-én 17.687.760 Ft, 850 fő tartozása, melyből az egész összeg hátralék, ugyanis a fizetési
kötelezettség határideje 2011. szeptember 31-én lejárt. A mintegy 4 millió Ft összegű adók módjára
átadott tartozásból 392.567 Ft térült meg. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk. 12 fő 620.000 Ft
összegben jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek nincs letiltható jövedelmük.
Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az
adó osztályra behajtásra.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2011. december 31-én 5.555.448 Ft, 184 fő
tartozása, mely egyben hátralékos tartozás is. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza
meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Az
összes tartozásból 21 fő 1.058.297 Ft összegű tartozásával szemben lett fizetési meghagyás kibocsátva
(ebből 2011. évben 8 fővel szemben bocsátott ki az önkormányzat fizetési meghagyást 493.416 Ft
tartozásra). A végrehajtás eredményeként 2 fő ügyében a tartozás megtérült, 4 fő esetében a végrehajtó
sikertelen árverést tartott. A végrehajtási eljárás folytatásához további költségeket kell megelőlegezni.
A 2011. évben fizetési meghagyás kibocsátásával indított eljárás eredményeként 3 fő kezdte meg
rendezni tartozását jegyzőkönyv alapján.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A
fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek arányosan
magasak a tartozások összegéhez viszonyítva, amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik, a költségek
megduplázódnak.

Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás Kintlévősé Hátralék
Új előírás
típusa
g
2011.01.01 Korr.
2011.01.01
Aktív
korú
vfiz
Köztemetés
vfiz.
Jöv.pótl
ó vfiz.
Adósság
csökkent
és tám.
vfiz.

2.089.898

1.678.630

3.986.911

6.704.533

4.780.981

2.435.088

91.984

91.984

1.664.020

1.297.910

847.425

Előírás bev.
2011. évi

1.000.000

Kintlévősé Hátralék
2011.12.31
g
2011.12.31 .
.
781.566
5.295.243
4.590.567

Befizetés
2011. évi

4.929.496

4.210.125

4.012.325

2.000

89.984

89.984

106.100

2.405.345

2.125.150

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2011.
december 31-én 5.295.243 Ft, 97 fő tartozása, melyből 4.590.567 Ft a hátralékos összeg (90 fő
tartozása). A nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági
Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetésére 2011. december 31-én 4.210.125 Ft kötelezettség áll fenn (64
fő tartozása), melyből 4.012.325 Ft a hátralék (60 fő tartozása). Visszafizetés könnyítése érdekében az
ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az
elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére
jelzálogjogként bejegyzésre került. 3 ügy esetében 272.760 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán
lehetőségünk volt bekapcsolódni pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe. A Pénzügyi osztály a
tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan
felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásai a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai
alapján kerülnek végrehajtásra.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2011. december 31-én 5 fő tartozását
89.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáljuk behajtani. 2 fő
esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály jelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek
se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal,
ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. 1 fő esetében az adóosztály elkezdte behajtani a
tartozást.
Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2010. években 1.837.110 Ft összegben 20
fő, 2011. évben 14 fő 847.425 Ft összegben lett kötelezve. 2 fő tartozását rendezte. 11 fő részletekben
rendezi tartozását. 2011. december 31-én 32 fő tartozása 2.405.345 Ft összegben áll fenn, melyből 29
fő rendelkezik hátralékkal 2.125.150 Ft összegben. A pénzügyi osztály a visszafizetéshez csekkel
ellátja az ügyfeleket, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küldünk. A visszafizetést megállapító
hivatali Kirendeltség a tartozás rendezése érdekében jegyzőkönyv alapján részletfizetést
engedélyezett. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség.
A kintlévőségek behajtása a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény alapján
megváltozott. 2010. június 1-től a pénz fizetésére irányuló lejárt követelések fizetési meghagyás útján
csak elektronikus úton érvényesíthetők. A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a Magyar
Országos Közjegyzői Kamarának az interneten elérhető országosan rendelkezésre álló, egységes
számítástechnikai rendszere (MOKK rendszer) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el. A Hivatal
a MOKK rendszer használatához a végrehajtást végző ügyintéző nevére szólóan minősített aláíró
tanúsítványt igényelt. A MOKK rendszert 2011. szeptember 26-a óta használjuk. A MOKK

rendszerben a nem fizető ügyfelek körében 20 db ügyben indítottuk el fizetési meghagyásos eljárást
összesen 6.849.000 Ft összegű tartozásra vonatkozóan, melyből
- 1 db építéshatósági ügyben 1.076.000 Ft,
- 1 db vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott hitel tartozás ügyében 3.315.000 Ft,
- 1 db haszonbértartozás ügyben 320.000 Ft,
- 8 db lakáshitel ügyében 1.502.000 Ft,
- 1 db belvízhitel ügyében 143.000 Ft,
- 8 db útközmű fejlesztési hozzájárulás ügyében 493.000 Ft összegű tartozásra.
Az önkormányzat részére az illetéktörvény a bírósági végrehajtásra vonatkozóan illetékmentességet
biztosított. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás díja a tartozás összegének 3 %-a,
minimum 5.000 Ft, a végrehajtási lap kibocsátása a tarozás összegének 1 %-a, minimum 5.000 Ft
eljárási költséggel jár. A végrehajtás folyamata ügyfelenként minimum 20.000 Ft végrehajtási költség
megelőlegezésével jár. 2010. évtől a földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért 6.600 Ft illetéket
kell fizetni. Jelenleg egy 166.666 Ft összeg alatti tartozás végrehajtásának elindítása 36.600 Ft-ba
kerül, amennyiben a tartozás a férj és a feleség nevén van nyilvántartva, úgy a végrehajtás elindítása
során fizetendő díj duplázódik, melyet ugyan az ügyfélnek meg kell téríteni, de abban az esetben is ki
kell fizetni, ha a tartozás nem térül meg.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának kiadásait az alábbiak jellemzik:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi és egyéb folyó
kiadások
Támogatás értékű műk.
kiadás
Mük. c. peszk. átadás ÁK
Társ.és szoc.pol.juttatás
Pénzforgalom nélküli
kiadás
Működési kiadás
összesen
Felújítások
Beruházások Áfával
Ebből befekt.c.rész.vás.
Tám.értékű felhalmozási
kiadás
Államházt. kívülre felh.c.
peszk. átadás
Felhalmozási kiadás
összesen
Kölcsönök nyújtása
Finanszírozási kiadás
Felügyelet alá tartozó
ktgvetési szervnek
foly.tám.

Adatok E Ft-ban
Telj/mód. Ei %
98,82
97,92
93,86

Módosított ei.
233602
61104
379099
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230852
59833
355825

24598

19762

80,34
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140275
273300
0

97,59
83,29

1903121

1079847

56,74

82682
420171

66872
405874

80,88
96,60

7443

0

0,00

17050

16010

93,90

527346

488756

92,68

60904
400330

56740
594119

93,16
148,41

885113

878987

99,31

A működési kiadások alakulását az alábbiak jellemzik:

A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése közel 99 %, a járulékok 98 %-ban
teljesültek. 2011. évben sem történt bérfejlesztés az önkormányzatnál. A hivatal dolgozói bruttó
200.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesültek, melyből a kifizetői adó mértéke 19,04%
volt.
A dologi és egyéb folyó kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése közel 94%.
Jelentősebb megtakarítás a szolgáltatási kiadásoknál és a kamatkiadásnál jelentkezik, mely utóbbi a
kibocsátott kötvényhez kapcsolódó fizetendő kamatláb tervezetthez képest kedvezőbb alakulásával
indokolható.
A támogatás értékű működési kiadások (19.762 E Ft) között teljesült többek között a hulladéklerakó
üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétel önkormányzatok részére történő átadásának összege, a
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez biztosított hozzájárulás összege, a Bursa
Hungarica önkormányzati ösztöndíjrész összege, a Kis Bálint Általános Iskola részére megelőlegezett
pályázati támogatás (Iskolai tehetséggondozás feltételeinek fejlesztése), a csárdaszállási
önkormányzati kiegészítő támogatás megelőlegezése a Kis Bálint és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola részére, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről pályázati támogatás
visszautalása a támogató hatóság részére, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ részére
átadott összeg.
A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 140.275 E Ft. Ez az összeg
tartalmazza többek között a Liget Fürdőnek biztosított támogatást, továbbá az orvosi ügyeletre, a helyi
buszközlekedésre átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, a Civil és Sport
alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegeket.
Az egyéb működési célú támogatások között megjelenő társadalom-és szociálpolitikai juttatás
összege 273.300 E Ft, mely összeg az előző évhez képest 15 millió Ft-tal növekedett.
A felújítások teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz képest 81 %, azaz 66.872 E Ft.
A felújítások között teljesült tételek az önkormányzat egészét bemutató részben kerültek ismertetésre.
A beruházások 2011. évben 405.874 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva
96%-ban teljesültek.
Részletes bemutatása a teljesült beruházásoknak az önkormányzati beszámoló részeként olvasható.
A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 94 %-ra teljesült, mely
tartalmazza az első lakáshoz jutók támogatását, lakossági közmű-visszatérítéseket, a Holtág
egyesületek részére biztosított pályázati támogatás összegét, mely az egyesületek környezetvédelmi
célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használható fel, továbbá itt jelenik
meg a beköltözési hozzájárulások visszafizetésének összege, az otthonteremtési támogatás összege és
tűzoltó autó beszerzésére átadott támogatás összege is.
A kölcsönök között jelenik meg:
• a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 840 E Ft
• a Zöldpark Kft. részére a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz megelőlegezett saját
erő 3.986 E Ft összege
• a közköltséges temetés címén kifizetett összeg
• a vállalkozásfejlesztési alapból biztosított 10.000 E Ft összegű visszatérítendő
támogatás
• CSZOSZ pályázati önerő megelőlegezése 876 E Ft (a visszafizetés a szervezet
részéről megtörtént)
• Csemetekert Kht. részére biztosított 600 E Ft
• a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT beruházáshoz megelőlegezett pályázati
támogatás 39.780 E Ft összege.

A finanszírozási kiadások között a kötvény 2011. március 31-én és szeptember 30-án esedékes
törlesztéseként kifizetett 186.760 E Ft összeg jelenik meg, továbbá az önkormányzat által 181.968 E
Ft értékben vásárolt állampapír összege, valamint a 2011. december 20-án visszafizetett vízi közmű
hitel 223.500 E Ft összegben.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények beszámolója
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Személyi
juttatás
Mód.ei
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Pénzeszköz átadás
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Határ Győző
Városi Könyvtár

14828
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3818
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0

0

Közművelődési
Közgyűjt.és
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0

0
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Humánsegítő
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7019
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0

0
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Műv.okt. Int.
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Nemzetiségi
Önk.

30866
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8022
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0

0

50

28

0

0
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1236

760

80

68

0

0

1366

915

50

50

Német
Nemzetiségi
Önk.

Határ Győző Városi Könyvtár
A Könyvtár működését elemezve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése a módosított
előirányzattal közel azonosan alakult. Az év elején tervezett szerkezetátalakítás és létszámcsökkenés
az év folyamán nem történt meg, ennek következtében 835 E Ft összegű kiegészítő önkormányzati
támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak ahhoz, hogy az intézmény az előirányzaton belüli
gazdálkodást megvalósítsa. A saját bevételek és a támogatásértékű bevételek alakulása kedvezően
hatott az önkormányzati kiegészítő támogatás összegére.
Az intézmény saját bevétele 102,8 %-on teljesült a vizsgált időszakban. A könyvtári érdekeltségnövelő
támogatás összege 495 E Ft volt, melyet teljes egészében állománygyarapításra fordított. A Könyvtár
390 E Ft összeget kapott a Békés Megyei Tudásház és Könyvtártól, mely együttműködési
megállapodás keretén belül történt. A bevételek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az összes
bevétel 40,4 %-a saját bevétel (tervezett összeg: 430 E Ft, teljesülés: 598 E Ft), 59,6 % pedig ÁFA
visszatérülésből (terv:1.010 E Ft, teljesítés: 883 E Ft) származik. A saját bevételek 598 E Ft összegű
teljesítése jónak mondható, 39,1 %-kal meghaladja a tervezett szintet.
Az intézménynek 2 pályázata érinti a 2011. évet. Az intézmény TÁMOP-os pályázata
utófinanszírozású volt, mely támogatási összeget az önkormányzat megelőlegezte a Könyvtár részére.
A vizsgált időszakban megérkezett az 5.601 E Ft. A pályázati támogatást a könyvtári honlap
kialakítására, gyomaendrődi közös katalógus létrehozására és olvasást népszerűsítő programok
szervezésére fordította az intézmény.

A TIOP pályázathoz kapcsolódóan 2011. évben kiadás már nem jelentkezett. A záró kifizetési kérelem
2010. november hónapban került benyújtásra a támogató hatóság felé, az elbírálást követően 2011.
július hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára a 8.033 E Ft összegű pályázati támogatás
(ezen összeg szintén az Önkormányzat által megelőlegezett támogatási összeg).
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
Az intézmény saját bevételének teljesítése 95,9 %, azaz 13.335 E Ft. Legnagyobb részarányt képvisel
a Művelődési Központ bevétele, mely 4.557 E Ft, főképpen bérleti díj bevételből származik. A Tájház
bevételét 87,1 %-on teljesítette. A Tájház saját bevételén kívül 300 E Ft pályázati pénzeszközt nyert a
Nemzeti Kulturális Alaptól kiadvány megjelentetésére.
Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az előirányzat alatt teljesült, a bérek 94 %on a járulékok 92,5 %-on teljesültek. Szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a megtakarítás a
Művelődési Központnál jelentkezik, mivel 1 dolgozó 2011. június hónapban közös megegyezéssel
távozott az intézményből, helyére új dolgozó nem került felvételre.
A dologi kiadások teljesülése 97,7 %. Mivel a saját bevételek a tervezett alatt alakultak, így a dologi
kiadások területén is takarékos gazdálkodást kellett folytatni.
A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy teljesítés meghaladja a tervezett összeget. A
magas teljesítés elsősorban a készletbeszerzéseknél mutatható ki. A készletbeszerzéseken belül az
egyéb készlet beszerzés (kiadványok) 773 E Ft-os teljesítést mutat. A kiadványok értékesítéséből
származó bevételből, illetve az NKA-tól nyert pályázati támogatásból biztosította az intézmény a
többletkiadás forrását. A tájháznál egy új múzeumpedagógiai szolgáltatás (bútorfestés foglalkozás)
került bevezetésre, melynek alapanyag legyártása történt az egész szezonra tervezve, az ezzel
kapcsolatos bevétel folyamatosan, illetve a következő évben is fog jelentkezni.
A Művelődési Központ és a Népház dologi kiadásának éves összege 7.745 E Ft. A dologi kiadásokon
belül a működtetéssel kapcsolatos telefon gáz-, víz-, áramdíj és egyéb rezsiköltségek összege 65,2 %ot tesz ki. A készletbeszerzések aránya 8,3 %, a szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások
aránya az összes kiadáson belül 9,2 %.
A Tourinform Iroda dologi kiadásai a tervezettel azonosan teljesültek. A dologi kiadásoknál éves
szinten 2.942 E Ft-ból gazdálkodott. A Tourinform Iroda részt vett az Utazás 2011, a FEHOVA 2011.
kiállításon, továbbá a Csabai Kolbászfesztiválon, a három nagy rendezvénnyel kapcsolatosan több
mint 300 E Ft szervezési díj kiadása jelentkezett, továbbá a kiállítássokkal kapcsolatos kiadványok
összege közel 1.000 E Ft volt.
Az intézményhez tartozott az év közben (2011. áprilistól) megszűntetett lapkiadási feladat. A
megszűntetésig 1.512 E Ft összegű kiadás jelentkezett és 949 E Ft összegű bevétel képződött. A
lapkiadás feladat 563 E Ft önkormányzati támogatást igényelt.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul,
teljesítése 10.873 E Ft.
Az intézmény által foglalkoztatott közmunkás bérének és járulékának támogatására 896 E Ft-ot utalt a
Munkaügyi Központ.
A bevételek között megjelenik a TÁMOP-os pályázati elszámoláshoz kapcsolódóan 1.247 E Ft.
A személyi juttatások és járulékok a tervezettel közel azonosan alakultak. (99,7 %) A dologi kiadás kis
mértékben meghaladja az előirányzatot, 56 E Ft-tal, mely 100,9 %-os teljesítésnek felel meg, azonban
a személyi juttatásoknál keletkezett maradvány ezen összegre fedezetet biztosít.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A saját bevételek 2.825 E Ft összegben teljesültek, mely az év elején tervezetthez képest több mint
400 E Ft-tal alacsonyabb. Ennek oka, hogy az intézménynél a tanulói létszám csökkent az előző
évekhez képest, így a tandíjra és a térítési díjra kötelezett tanulók száma is kevesebb volt. Az
elkülönített állami pénzalaptól 806 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára, közmunkás bérének és
járulékának finanszírozására.
A személyi juttatások teljesítése 33 E Ft-tal meghaladja a tervezett összeget, melyre az intézmény
költségvetésében a dologi kiadások maradványa fedezetet biztosított. A munkaadót terhelő járulékok a
tervezettel azonosan alakultak.
A dologi kiadások teljesítése 84,9 %. A közel 1 millió Ft megtakarítás azért jelentkezik, mert a tanulói
létszám csökkenésből adódóan normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek,
melyre a dologi kiadások maradványa nyújtott fedezetet. A tervezett létszámhoz képest 50 fővel
kevesebb tanuló után lehetett normatív támogatást igényelni, mely az alapfokú képző-tánc,
színművészeti szakon jelentkező létszámcsökkenésből adódik. A dologi kiadásokon belül a bérleti
díjak teljesítése az 1.430 E Ft tervezettel szemben 397 E Ft volt, a legnagyobb összegű megtakarítás itt
mutatkozik, ugyanis a kevesebb gyermeklétszám táncoktatásához nem volt szükséges
oktatóhelyiségeket bérelni. Ez főleg a Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel kötött szerződést
érintette.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi bevételeit 1.514 E Ft
összegben, előirányzatát 101 %-ban, kiadásait 1.033 E Ft összegben, előirányzatát pedig 69 %-ban
teljesítette.
A települési nemzetiségi önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó állami támogatás az előző
évi 566 E Ft-ról 210 E Ft-ra csökkent, a pályázat útján igényelt feladatalapú támogatás összege pedig
512 E Ft volt. A feladatalapú támogatás kiutalására 2011. augusztusában került sor.
A nemzetiségi Önkormányzat 2011. évben is megszervezte a hagyományőrző néprajzi, nyári német
anyanyelvi tábort, melyen 21 gyermek vett részt. A tábor költségeinek finanszírozása érdekében 2011.
április hónapban pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz a
nemzetiségi pályázatok keretében kiírt nemzetiségi kulturális kezdeményezések témakörben és a
pályázat pozitív elbírálása során 225 E Ft támogatást nyert. A tábor költségeihez a szülők
gyerekenként 5 E Ft, összesen 105 E Ft összegben járultak hozzá. A szállást a Kner Imre Gimnázium
Kollégiuma biztosította. A gyerekek megtekintették az evangélikus templomot és megismerkedtek a
„német városrésszel”, megismerték annak történetét, 1 napot a Liget Fürdőben töltöttek és
megtekintették a gyomaendrődi Tájházat. A tábor résztvevői ajándékot készítettek a leendő első
osztályosoknak, akik a 2011/2012.-es tanévben a német nemzetiségi oktatást választották. A tábor
megvalósításának költsége 363 E Ft volt.
A Nemzetiségi Önkormányzat a Békés Megyei Önkormányzattól kapott 40 E Ft támogatást a 2011.
február 5-én megtartott Sváb batyus bál rendezvényre fordította (a bál összes költsége 204 E Ft volt).
A saját bevételek között elszámolt 118 E Ft összegből 112 E Ft a batyus bál belépődíját és 6 E Ft
telefon használat díját tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat az előző évben keletkező 304 E Ft összegű pénzmaradványát 2011.
évben felhasználta.
A Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részt vettek az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat batyus
bál rendezvényén is. A Nemzetiségi Önkormányzat 2011. április 18-án Osternfest kézműves délutánt
szervezett a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatosai részére, melyhez 28 E Ft összegben
biztosította az anyagszükségletet.
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2011. május 14-én a Békés Megyei Németek XX. Anyanyelvi
és Kulturális napján, mely Békésen lett megrendezve. A rendezvény részvételével kapcsolatos
költségek 57 E Ft összegben jelentkeztek.
A nemzetiségi Önkormányzat a 22/2011. (VIII. 09.) NK határozata alapján megállapodást kötött a
Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülettel, melyben 50 E Ft támogatást nyújtott Maléth
István: Gyoma evangélikus családkönyve 1830-1920 könyvének kiadásához.

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen
számlával. 2011. évben 481 E Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből 2012. februárjában a már
hagyomány jelleggel megszervezésre kerülő Sváb batyus bálat és majd a hagyományőrző néprajzi
tábor saját erejét szeretné finanszírozni.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi bevétele 1.752 E Ft
összegben, előirányzata 78 %-ban, kiadása 1.748 E Ft összegben, 78 %-ban teljesült.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évben 210 E Ft összegű, általános működéshez kapcsolódó
állami támogatásból, valamint a pályázat útján elnyert 427 E Ft összegű feladatalapú támogatásból
gazdálkodhatott.
A Békés Megyei Önkormányzattól kapott 30 E Ft összegű támogatást a 2011. június 5-én megtartott
rendezvény költségeire (a nemzetiségi önkormányzat előtti téren lévő cigányzenész emlékmű,
valamint a kereszténység jelképét szolgáló feszület felújításának költségei) fordította.
A nemzetiségi önkormányzat működési bevétele 350 E Ft összegben (bérleti díj, biztosító által
megtérített kártérítés és telefondíj térítés) realizálódott. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött
szerződés alapján 120 E Ft bérleti díj realizálódott, mely összeg előző évről áthúzódó bevétel volt. A
2011. évre kiszámlázott 690 E Ft összegű bérleti díj bevétel nem realizálódott. Az Alapítvány elnöke
arról tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzatot a 2011. júliusi testületi ülésen, hogy pénzügyi
problémáit egy, a TANODA programmal párhuzamosan megvalósuló projekt elszámolása okozta,
melynek során a támogató hatóság szabálytalansági eljárást indított, melynek következtében azonnali
beszedési megbízás zárolta az alapítvány számláját. Az elnök elmondta továbbá, hogy elképzelhető,
hogy fel kell mondani a TANODA szerződést. Az Alapítvány részéről a Nemzetiségi Önkormányzat
felé a bérleti szerződés nem lett felmondva, tehát a tartozás fennáll.
A pénzmaradványként kimutatott 672 E Ft a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
támogatásának összege volt. A támogatás kifizetése felfüggesztésre került a Minisztérium kérésére,
ugyanis a támogató hatóság a rendezvény elszámolására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló
utólagos ellenőrzését rendelte el. Az ügyben 2011. március 23-án kelt levelünkre a Minisztérium 2011.
június 14-én kelt levelében tájékoztatta a Nemzetiségi Önkormányzatot az általa megküldött támogatás
elszámolás utólagos revíziója lefolytatásának eredményéről. Az ellenőrzés 100.000 Ft összegű számla
kivételével elfogadta az elszámolást, a 100.000 Ft visszafizetéséről rendelkezett. Az elfogadott
572.835 Ft összegű támogatásból 570.000 Ft-ot a Nemzetiségi Önkormányzat 18/2011.(VII. 21.) CK
határozata alapján a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége részére pénzeszköz átadási
megállapodás alapján átutalt.
A kiadások között jelentkező 960 E Ft, a Fő út 80. szám alatti ingatlan közüzemi számláit foglalja
magába, valamint a Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervében meghatározott programok
megvalósításának költségeit.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak lehetősége volt 2011. évben Gyomaendrőd Város
Önkormányzatán keresztül, megállapodás alapján 2 fő adminisztratív alkalmazott, 4 fő karbantartó és
4 fő takarító alkalmazására közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatás saját ereje a Nemzetiségi
Önkormányzatot terhelte, melynek összege 2011. január- 2011. augusztus havi elszámolás alapján 90
E Ft volt.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése készítésekor megállapította, hogy a
korábbi évek két pályázatának előfinanszírozására Gyomaendrőd Város Önkormányzatától kapott
1.042 E Ft összegű tartozás összegét 2011. évben nem tudta kigazdálkodni, ezért megállapodás alapján
három évre vállalta azt megfizetni. A megállapodás módosítás alapján 2011. évben 350 E Ft-ot kellett
volna megfizetni. A tartozásból visszafizetés nem történt, melynek oka egyrészt az, hogy a Körös
Völgye Alapítvány bérleti díj tartozását nem rendezte. A Nemzetiségi Önkormányzatnak kintlévősége
miatt kétszer is pénzügyi problémái keletkeztek. Év végére 62 E Ft összegű szállítói tartozása állt
fenn. A nemzetiségi Önkormányzat év végén jelentkező pénzügyi problémái miatt Gyomaendrőd
Város Önkormányzatához támogatási kérelemmel fordult, melynek eredményeként Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 50 E Ft támogatásban részesítette rezsiköltségei finanszírozása céljából és 50 q
tűzifát biztosított a fűtési költség csökkentéséhez. A támogatás támogatási szerződés alapján 2012.
január 16-án lett átutalva a nemzetiségi Önkormányzat számlájára.
(A Nemzetiségi Önkormányzatok beszámolóit Ugrainé Gróf Éva készítette.)

A költségvetési szervek által benyújtott beszámolók szakmai felülvizsgálata megtörtént:
• Az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatok szakmai teljesítése és
annak költségvetési előirányzattal való egyezősége megfelelő.
• A normatív támogatás elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt minden
intézménynél, az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás
összegét nem lépték túl.
• A kiadási fő előirányzatok teljesítési adatai a módosított terv adatoknak
megfelelően teljesültek, az intézménynél a rendelkezésre álló előirányzatokon
belüli gazdálkodás megvalósult.
• Az intézményi beszámolók az önkormányzat által megadott szempontok alapján
készültek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogszabályi előírások szerint köteles könyvvizsgálót
alkalmazni, melyet a 211/2005. (IX. 29.) Kt. határozat értelmében a KOVERO Könyvvizsgáló és
Pénzügyi Szolgáltató Kft lát el. A szerződés szerint a díjazása negyedévenként 285 E Ft +ÁFA
összegű.
Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése
céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak:
• Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360
• Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023
• Poharelecné Rácz Ildikó regisztrációs szám: 175295
• Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217
Gyomaendrőd, 2012. április 6.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Tóthné Gál Julianna
költségvetési ügyintéző
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Kiegészítő melléklet a 2011. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz
I. A feladat általános értékelése
1. A tanulólétszám alakulása
A következő táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető tanévenkénti létszám
alakulását mutatja.
Megnevezés
2010/2011 tanév
2011/2012 tanév
Iskolai oktatás
Iskolai oktatás 1-4 évf.
261
274
ebből SNI
14
9
ebből magántanuló
0
0
Iskolai oktatás 5-8 évf.
255
223
ebből SNI
20
24
ebből magántanuló
1
1
Iskolai oktatás összesen
516
497
Óvodai nevelés
Százszorszép
87
83
ebből SNI
3
5
Csárdaszállás
12
0
ebből SNI
1
0
Óvodai nevelés összesen
99
83
Mindösszesen
615
580
Az előző évhez viszonyított összesített gyermek és tanuló létszám 5,7%-kal csökkent, mely 2 okra
vezethető vissza:
- egyrészt a csárdaszállási óvodai telephely 2011. szeptember 1-től történő „kiválása” a
298/2011.(V.26.) KT rendeletnek megfelelően,
- másrészt a demográfiával összefüggő létszám csökkenés.
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (autista, enyhe értelmi fogyatékos … stb.) összlétszáma
az előző évhez viszonyítva nem változott.
Összességében a 2011. év folyamán az óvodai nevelésben átlagosan 86 fő, 4 óvodai csoportban,
iskolai oktatásban átlagosan 510 fő, 22 osztályban részesült, így az intézmény keretein belül 596 fő
nevelése, oktatása valósult meg.
2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása
A következő táblázat szemlélteti a foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszámának
alakulását 2011. évben.
2011.01.01.
2011.12..31.
Megnevezés
Nyitó
Záró
Óvodapedagógus
9
8
Iskolapedagógus
45
45
Technikai dolgozó
28
23,25

Intézmény összesen
82
76,25
Az intézmény 2011. december 31-én 1 fő 4 órás és 5 fő 6 órás részmunkaidős dolgozóval rendelkezik
a 72 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottakon felül.
A fenti táblázatból látható létszám csökkenést az alábbi intézkedések, feladat-ellátás megszűnések
eredményezik:
- a csárdaszállási telephely”kiválása” miatt 1 fő óvodapedagógus álláshely megszűnése 2011.
szeptember 1. napjával,
- 2011. május 1 napjával megtörtént a költségvetési rendeletben meghatározott konyhai
átszervezés, mely következtében 4,75 fő kisegítő álláshely szűnt meg. (Fontos, hogy tényleges
létszámleépítésre nem került sor, mert 2 fő nyugdíjazáshoz közeli dolgozó a megüresedett
takarítói munkakörbe került, 3 fő áthelyezése megtörtént a Térségi Szociális Gondozási
Központhoz, továbbá 2 fő munkaideje 2 órával csökkent a tálalókonyhai feladatok ellátása
érdekében.)
Továbbá a konyhai átszervezés következtében 1 fő határozott idejű gazdasági ügyintéző jogviszonya
megszűnt, s helyére 1 fő pedagógiai asszisztens felvételére került sor az SNI tanulók előírt ellátása
érdekében.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének
köszönhetően lehetőség nyílt a rövid időtartamú közfoglalkoztatásban való részvételre, mely keretében
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az év egyes időszakaiban 1 fő 8 órás karbantartó, 1-1 fő 4
órás takarító, és 2-2 fő 4 órás adminisztrátor foglalkoztatásához a nevelő-oktató munka segítése
érdekében.
Az intézmény a költségvetési rendeletben megfogalmazott létszámintézkedéseket végrehajtotta, így az
intézmény dolgozóinak teljes munkaidősre átszámított létszáma év végén 76,25 fő, azaz az
engedélyezett álláshellyel megegyező.
Az intézménynek nincs sem üres, sem tartósan üres álláshelye.
3. Az iskolai tevékenységek alakulása
- A szülők egyre gyakrabban igénylik a gyermekek délutáni felkészítését, napközis csoportjaink
átlagosan 98%-os kihasználtsággal működnek. A napközis foglakozáson résztvevő tanulók létszáma
51 515 napközis nap figyelembe vételével 278 fő. A 2010/2011-es tanévben engedélyezett
csoportszám (11 alsó+1 felső), majd a megnövekedett létszámnak megfelelően a 2011/2012-es
tanévtől 14 (12 alsó+2 felső). A tanulói létszám csökkenésével ellentétben a napközit igénybe vevők
száma az előző évi létszámmal megegyező.
- A szervezett intézményi étkeztetést 85 702 élelmezési nap figyelembe vételével, 453 gyermek vette
igénybe. Térítési díj kedvezményre 277 fő volt jogosult (ebből 35 fő óvodás, 242 fő iskolás) és
mindössze 176 fő , az össz. étkezői létszám 38,9%-a nem részesült semmilyen kedvezményben. Az
előző évhez viszonyítva 8,6%-kal nőtt a kedvezményre jogosultak száma.
- Ingyenes tankönyv ellátásban 284 fő részesült, az összes tanulólétszám 57,1 %-a, az előző évhez
képest 2%-kal többen.
- BTM nehézségekkel küzdő tanulók létszáma 52 fő volt a 2010/2011- es tanévben, míg a 2011/2012es tanév folyamán 61 fő.
- Integrációs pedagógiai rendszerben résztvevő tanulók létszáma átlagosan 57 fő volt 2011. évben.
- 2010-től a TÁMOP 3.1.4 projekt keretében a kompetencia alapú oktatást kiterjesztettük az óvoda
valamennyi csoportjára, 1-8. évfolyamokon a kompetencia alapú oktatás keretében matematikailogikai, olvasás-szövegértés, szociális-életviteli- és környezeti kompetenciák fejlesztése folyik.
- A TÁMOP-3.4.3 pályázati projekt a tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztését célozza „Merj
a legjobb lenni!” címmel, a tehetségeket felmenő rendszerben az óvodától 8. évfolyamig fejlesztjük.
- Nem szakrendszerű oktatást 5-6. évfolyamokon folytatunk.
- A 2011/2012-es nevelési- és oktatási évtől 23 fő részvételével az 1.a osztályban német nemzetiségi
nyelvoktatás folyik, mely az eddigi tapasztalatok és visszajelzések szerint elnyerte a szülők tetszését ,
s az elvárt eredményességet is biztosítja.
- Az előző évek gyakorlatához hasonlóan népszerű a szülők és a gyermekek körében az emelt szintű
nyelvoktatás, melynek hatékonyságát a nyelvvizsgázók száma bizonyítja évek óta.

- Az óvodában a vízhez szoktatás, az iskolai feladatellátás területén a 3-4. osztályban az úszásoktatás
az elvárás a szülők részéről, igény lenne ennek kiterjesztésére más évfolyamokon is.
II. Bevételek alakulása
Az intézmény 2011. évi tevékenységéhez kötődő bevételeket a következő táblázat szemlélteti,
melynek jogcímei külön bemutatásra kerülnek főbb tartalmuk kiemelésével.
Eredeti
Módosított
Jogcím
Teljesítés
előirányzat előirányzat
Intézményi működési bevétel
11 363
13 285
13 286
Támogatás értékű működési bevétel ÁHT-n
belül
1 594
3 322
3 322
Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül
0
11 117
11 117
Irányító szervtől kapott támogatás
230 134
238 601
236 598
Kiutalatlan támogatás
0
0
3 177
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel
0
4 251
4 251
Összesen 243 091
270 576
271 751
Adatok eFt-ban
1. Az alaptevékenység bevételeinek alakulása
Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzatát módosító főbb tételek a követezők:
- a Napközi konyha 4 havi üzemleltetése során a tervezetthez képest többletbevétel keletkezett az
étkezői létszám pozitív alakulása következtében (+395 eFt),
- a TÁMOP 3.1.9 pályázat keretében (Diagnosztikus felmérések fejlesztése) a Szegedi
Tudományegyetemmel megkötött szerződés alapján az oktatás szervezési feladatok ellátása
érdekében befolyt bevétel (+180eFt),
- kiegészítő tevékenység keretében 2 hetes nyári foglalkoztató tábor szervezése miatti bevétel
(+241eFt),
- a tankönyv értékesítés miatti közvetítői jutalék, a szerződésben meghatározott árengedmény
következtében (+347 eFt),
- az ideiglenesen meglévő szabad kapacitás kihasználását szolgáló bérleti díjakból befolyt
többletbevétel (+486 eFt) … stb.
Az előirányzat csökkenése az ingyenes tankönyvre jogosultak számának növekedése miatt kieső
tankönyv-értékesítéshez köthető minimális összegben, valamint a csárdaszállási telephely „kiválása”
miatt szükséges korrekcióhoz.
Az előirányzatosított, nem kötött felhasználású többletbevételek biztosították a forrást a
legszükségesebb állagmegóvó karbantartásokra, valamint az alultervezett energiaköltségekre.
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Az intézmény átvett pénzeszközei (ÁHT-n belülről, illetve kívülről) több forrásból származnak a
következők szerint:
ÁHT-n belülről:
- elkülönített állami pénzalaptól (572 eFt):
- Útravaló ösztöndíj program keretében átvett 136 eFt a Wekerle Sándor Alapkezelőtől,
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat keretében lehívott forrás 436 eFt összegben a
Munkaügyi Központtól,
- helyi önkormányzattól (2 750 eFt):
- a következőkben ismertetésre kerülő TÁMOP 3.4.3 pályázathoz kapcsolódó előleg(2000eFt),
- a Csárdaszállás Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés értelmében
az óvodai telephelyhez kapcsolódó kiadások fedezetlen részét finanszírozniuk kellene,
azonban a bevételek és kiadások különbözetének pénzügyi rendezése nem történt meg a 2011-

es gazdasági évben (750eFt), így a támogatásból átvezetésre került az egyensúly megőrzése
érdekében,
ÁHT-n kívülről:
- Európai Unió Költségvetéséből (10 946 eFt):
A TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás program keretében 2010. évben megnyert
„Merj a legjobb lenni” című pályázatból befolyt előző évben 6 494 eFt támogatási előleg. A pályázat
jelentős része személyi juttatásokhoz és azok járulékaihoz kapcsolódik a programban,
munkacsoportokban részt vevő pedagógusokhoz kötődően.
A pályázat zárásaként 2011. februárjában meghirdetett komplex tanulmányi verseny és gála
lebonyolításához az intézmény a fenntartó segítségét kérte előleg formájában (2000eFt) a pályázat
utófinanszírozott jellege miatt. A fizetési kérelmek benyújtása a likviditás megőrzése érdekében
folyamatosan történt, melynek köszönhetően lehívásra került május 13-án 891 eFt, június 8-án 6 386
eFt, valamint szeptember 9-én 3 669 eFt, s fedezetett nyújtottak az elmaradt bérek, szükséges
szolgáltatások, beszerzések kiegyenlítésére, s 886 eFt visszafizetésre kerülhetett a fenntartó részére az
előlegből.
A záró PEJ benyújtása 2012. januárjában történhetett meg, s az előleg fennmaradó részének
visszafizetése ezután lehetséges.
- egyéb vállalkozástól (171 eFt):
A csárdaszállási telephely átadása miatt megtörtént az elszámolás az energiaszolgáltatókkal,
így a GDF-SUEZ hosszú egyeztetések után rendezte a megállapított túlfizetés összegét (171 eFt).
A fentiekre tekintettel az intézmény átvett pénzeszközeinek összes előirányzata és hozzá kapcsolódó
teljesítése 14 439 eFt.
3. Irányító szervtől kapott támogatás alakulása
Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzatát módosító főbb tételek a következők:
- 2011. évi bérkompenzáció beépítése (+ 3 952 eFt),
- az úszásoktatás költségeinek beépítése (+ 811 eFt),
- a csárdaszállási telephely kiválása miatt szükséges előirányzat rendezés (- 1 141 eFt),
- a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti normatív állami támogatáshoz kapcsolódó
módosítások (visszafizetés, pótigény feladathoz kötődően + 84eFt),
- a költségvetési törvény 5. számú mellékletében meghatározott központosított előirányzatokból
pályázati úton nyert források, mint
- az 5/2011.(II.15.)KIM rendelet alapján elnyert támogatás az integrációs felkészítésre,
valamint a részt vevő pedagógusok kiegészítő illetményére (+ 1 503eFt, + 1 046eFt)
- a 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet alapján elnyert támogatás 570 eFt összegben a BTM
tanulók fejlesztése érdekében,
- a 27/2011.(IX.14.) KIM rendelet alapján elnyert támogatás az integrációs pedagógiai
rendszer és az abban dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményének finanszírozására (+1 065
eFt, + 535 eFt).
Az irányító szervtől kapott támogatáshoz kapcsolódik többek között az előző évi pénzmaradvány
részét képező kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás) beépítése 3 177 eFt összegben.
Továbbá a fenntartó által jóváhagyott 4 251 eFt összegű pénzmaradvány beállítása is megtörtént,
melyből a 3 742 eFt kötelezettséggel terhelt összeg felhasználásra került az előző évi kiegészítő
mellékletben felsoroltak szerint, míg az 509 eFt összegű szabad pénzmaradvány elvonásra került, s
tartalékként jelent meg a város költségvetésében pályázati önerőként.
III. Kiadások alakulása
Az intézmény 2011. évi tevékenységéhez kötődő kiadásokat a következő táblázat szemlélteti, melynek
jogcímei külön bemutatásra kerülnek főbb tartalmuk kiemelésével.

Jogcím
Személyi jellegű juttatások
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-n
belülre
Előző évi pénzmaradvány átadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb finanszírozási kiadás
Összesen

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat előirányzat
155 043
166 916
166 470
41 646
43 749
43 628
43 542
55 574
54 474
0
0
2 860
0
243 091

886
886
509
0
2 942
2 942
0
-904
270 576
267 496
Adatok eFt-ban

1. Személy jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása
A személyi jellegű juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok eredeti előirányzatát módosító főbb
tételek a következők:
- a 2011. évi bérkompenzáció beépítése ( + 3 952 eFt),
- pályázaton nyert összegek bérjellegű kifizetései (TÁMOP, központosított ei, összesen + 10 865
eFt),
- közfoglalkoztatottak bérének beépítése ( +455 eFt),
- Csárdaszállás kiválása miatti előirányzat rendezés ( - 626 eFt),
- nyári foglalkoztató tábor szervezése miatti megbízói díj ( +104eFt),
- Szegedi Tudományegyetemmel kötött megállapodás miatti bérkifizetés (+75 eFt),
- 2010. évi jóváhagyott, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány beépítése (+414 eFt),
- főelőirányzatok közötti átcsoportosítás a dologi kiadások közé (-863 eFt főként járulékból,
lehetőség nyílt start-kártyás foglalkoztatására, illetve elmaradt a tervezettől a táppénz-hozzájárulás)
… stb.
Az év közben szükségessé vált előirányzat-módosítások következtében a két főelőirányzat 99,7%-os
teljesítése figyelhető meg, a 0,3%-pontos elmaradás a 2011. évi pénzmaradványhoz kötődik.
Az év közben teljesített kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak, az eredeti költségvetésben
meghatározott létszám intézkedések betartása miatt.
2. Dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások módosított előirányzatát kialakító főbb tényezők a következők:
- pályázaton nyert összegek beépítése (TÁMOP, központosított ei, összesen 3 851 eFt),
- 2010. évi jóváhagyott, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány beépítése (+ 3 328 eFt),
- úszásoktatás kiadásainak beállítása (+ 811 eFt),
- konyha átszervezés miatti térítésmentesen átadott raktárkészlet után fizetendő áfa beállítása (+75
eFt),
- saját bevételtöbblet beállítása főként a karbantartási szükséglet, illetve az energiaköltségek
finanszírozására ( + 881 eFt)
- főelőirányzatok közötti átcsoportosítás beépítése (+863 eFt),
- csárdaszállási telephely kiválása miatti korrekció (-1 040 eFt)… stb.
Az ismertetett főbb előirányzat-módosítások hatására a dologi kiadások év végi teljesítése 98,0%, mert
a fennmaradó 2 % teljesítése áthúzódik a 2012. költségvetési évre kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványként pályázatokhoz és szállítói kötelezettségekhez kapcsolódóan.
Összességében a dologi kiadások teljesülése a tervezettnek megfelelően alakult, köszönhetően a
kiadások folyamatos kontrollálásának, illetve a racionális és az átgondolt gazdálkodásnak.

3. Egyéb kiadási jogcímek alakulása
Az intézménynek a TÁMOP 3.4.3 pályázathoz kötődően az előző fejezetben ismertetettek
szerint 886 eFt (támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak) került visszafizetésre a
rendelkezésre bocsátott előlegből.
Az előző évi működési célú pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak 509 eFt összegű
előirányzata a szabad pénzmaradvány elvonásának és a jóváhagyott pénzmaradvány könyvekben
történő rendezése miatt szükséges előirányzat korrekció.
Az ellátottak pénzbeli juttatása (2 942 eFt) az ingyenes tankönyvek értékéhez kötődik, s az
előirányzat-módosítás az ingyenes tankönyvre jogosultak számának tervezettől való eltérésének
következménye.
A -904 eFt összegű egyéb finanszírozási kiadás a költségvetési aktív átfutó elszámolások
2011. évi forgalmához kötődik.
4. Felújítási, felhalmozási kiadások
Az intézmény a 2011. évben nem rendelkezik ilyen jogcímen sem előirányzattal, sem teljesítéssel.
IV. Tárgyévi pénzmaradvány
A 2011. évi intézményi pénzmaradvány összege 2 176 870 Ft, melynek teljes összege az alábbi
tételekből álló kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány:
- 27/2011.(IX.14.) KIM rendelet integrációs felkészítés támogatásából fennmaradó összeg
788 775 Ft
- 27/2011.(IX.14.) KIM rendelet a kiegészítő illetmény támogatásának teljes összege
535 500 Ft
- Ökoiskola programhoz kapcsolódó december havi útiköltség
10 810 Ft
- Fizetés nélküli szabadság számfejtői felcserélésének korrekciója
31 502 Ft
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
810 283 Ft
Szabad pénzmaradvány a tárgyévben nem képződött.
V. Vagyon alakulása
Az intézmény mérlegfőösszege 217 917 eFt, így az előző évhez viszonyítva 0,7%-os növekedés
állapítható meg.
A befektetett eszközök év végi állománya 216 898 eFt, mely 1,3%-kal több, mint az előző évi. Az
immateriális javak nettó értéke 36,2%-kal nőtt, az ingatlanoké 1,9%-kal csökkent, míg a gép,
berendezések értéke 61,6%-kal nőtt.
Az ingatlanok esetében a csekély összegű, karbantartókkal elvégeztetett saját vállalkozásban végzett
beruházás nem pótolta az amortizáció okozta értékcsökkenést. A többi befektetett eszköz
állománynövekedéséhez a TIOP 1.1.1 pályázat keretein beül beszerzett számítástechnikai eszközök
járultak hozzá.
A nullára leírt eszközök állománya továbbra is jelentő összegű, annak ellenére, hogy a javíthatatlan,
elhasználódott eszközök selejtezése megtörtént.
Az intézmény a rá bízott vagyonnal „jó gazda gondosságának” megfelelően jár el és lehetőségeihez
mérten az állagmegóvásra kiemelt figyelmet fordít.
Gyomaendrőd, 2012. március 8.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági int. vez.-hely.

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS
DIÁKOTTHON
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.

Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu

Intézményi beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
I. Feladat ellátási mutatók
A 2011. évi feladat ellátás az előirányzatoknak megfelelően, folyamatosan teljesült.
1. A tanulólétszám alakulása

Megnevezés

Óvoda

2010/2011 tanév
2010. október

2011/2012 tanév
2011. október

Változás
+/-

0

38

38

Gyomaendrőd

0

29

ebből SNI

0

1

Csárdaszállás

0

9

ebből SNI

0

0

29
1
9
0

Általános iskola 1-8.

403

412

222

1-4. évfolyam
Gyomaendrőd

190
173

204
188

12

22

2

0

14
15
10
-2
-1
0
0
208
208
-1
-1
0
-1

ebből SNI
ebből magántanuló

17

16

ebből SNI

Csárdaszállás

0

0

ebből magántanuló

0

0

213
213

208
208

36

35

1

0

Kollégium

27

27

ebből SNI

13

12

5-8. évfolyam
Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló

Intézményünk feladat ellátása 2011 szeptemberétől óvodai neveléssel, oktatással bővült, a
gyomaendrődi telephelyen 29 fő, a csárdaszállási telephelyen 9 fő ellátotti létszámmal.
Az általános iskolai oktatásban részt vevők száma 2011/2012 tanévben a gyomaendrődi telephely
esetében + 10 fővel, a csárdaszállási telephely esetében – 1 fővel változott az előző tanévhez képest.
A sajátos nevelési igényű tanulók száma összességében +10 fővel növekedett.
2011/2012 tanévben a SNI tanulók megoszlása a következő:
 súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos: 2 fő, melyből 1 fő kollégista
 beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos: 23 fő, melyből 6 fő kollégista
 megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
SNI: 33 fő, melyből 5 fő kollégista
/A normatív állami támogatás igénylésénél a törvényben meghatározott módon a kollégiumi ellátást
igénybevevőkre e jogcímen is megtörtént a hozzájárulás igénylése, tehát összességében a megfelelő
besorolásban 70 főre./

A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő óvodai (szeptembertől), illetve 1-8. évfolyamos
oktatás esetében az óvodai ellátást igénylők / 2011/2012. tanév 9 fő/, illetve 1-4. évfolyamos tanulók
/2011/2012. tanév 6 fő/ a tagintézmény területére járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskolabusszal
járnak be az intézményi társulás székhelye szerinti intézményébe /2011/2012. tanév 9 fő/.
Szintén iskolabusszal járnak be a társulás keretein belül az intézmény 1-4. /2011/2012. tanév 4 fő/,
illetve 5-8. /2011/2012 tanév 6 fő/ évfolyamára a tanulók Hunyáról.
2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása

Megnevezés
pedagógus
óvodapedagógus
oktatást segítő
technikai dolgozó
∑
átszervezés után ei.

Nyitó létszám
Gyomaendrőd Csárdaszállás

43
0
4
22
69
65

2
0
0
1
3
2

Záró létszám
∑

Gyomaendrőd Csárdaszállás

45
0
4
23
72
67

41
2
5
18
66
66

2
1
0
0
3
3

∑

43
3
5
18
69
69

Változás:
 május hónaptól konyhai feladat átszervezés következtében 4 fő technikai dolgozó létszám
csökkenés történt a székhely intézményben, illetve 1 fő gazdasági dolgozó nyugdíjba vonult a
csárdaszállási telephelyen
 szeptembertől az eredeti költségvetési tervezetnek megfelelően 2 fő pedagógus álláshely
megszüntetésre került, illetve az óvodai feladat növekedéssel a gyomaendrődi telephelyen 2 fő
óvodapedagógussal, és 1 fő oktatást segítővel, a csárdaszállási telephelyen 1 fő
óvodapedagógussal került módosításra az engedélyezett létszámkeret
3. Az iskolai tevékenységek alakulása
Csoportok száma:
A csoportok számában a 2011/2012 tanévet érintően az előző évhez képest nem történt változás:
 Gyomaendrőd: 1 óvodai csoport, 18 osztály, 2 összevont csoport / 1-4, illetve 5-8 évfolyam/
 Csárdaszállás: 1 óvodai csoport, 1 összevont csoport /1-4 évfolyam/
Napközis foglalkozás:
Foglalkozási naplók szerint a naponként összesített tényleges létszám:
 január - augusztus:
- 1-4. évfolyam: 18 508 napközis nap figyelembe vételével 150,5 fő
- 5-8. évfolyam: 11 750 napközis nap figyelembe vételével 95,5 fő
 szeptember – december:
- 1-4. évfolyam: 11 615 napközis nap figyelembevételével 187,3 fő
- 5-8. évfolyam: 6 130 napközis nap figyelembevételével 98,9 fő
Intézményi étkezés:
52 236 élelmezési nap figyelembevételével 278,86 fő kedvezményes étkezésre jogosult tanuló vette
igénybe az intézményi étkeztetést, megoszlásuk:
 9,6 fő óvodai étkező
 248,62 fő iskolai étkező
 20,64 fő kollégiumi étkező
Ingyenes tankönyvellátás:
Ellátásban a gyomaendrődi telephelyen 287 tanuló, a csárdaszállási telephelyen 15 tanuló részesült,
ami az összes tanulói létszám 73,3%-a.

4. Normatív állami támogatás alakulása

Megnevezés

3. sz. melléklet

Eredeti előirányzat
Gyomaendrőd
Csárdaszállás

Módosított előirányzat
Gyomaendrőd
Csárdaszállás

Előirányzat összesen
Gyomaendrőd
Csárdaszállás

Év végi elszámolás / zárszámadás

8. sz. melléklet

∑

115 335 000

5 114 500

120 449 500

110 483 183
4 851 817

2 337 500
2 777 000

112 820 683
7 628 817

3 669 833

10 500

3 680 333

2 532 333
1 137 500

7 000
3 500

2 539 333
1 141 000

119 004 833

5 125 000

124 129 833

113 015 516
5 989 317

2 344 500
2 780 500

115 360 016
8 769 817

122 441 145

4 419 589

126 860 734

Gyomaendrőd
Csárdaszállás

116 734 528
5 706 617

1 680 500
2 739 089

118 415 028
8 445 706

Különbözet

3 436 312

-705 411

2 730 901

Gyomaendrőd
Csárdaszállás

3 719 012
-282 700

-664 000
-41 411

3 055 012
-324 111

3. sz. melléklet:
A többlet normatíva igény főként a tervezetthez képest megnövekedett általános iskola, kollégiumi
valamint sajátos nevelési igényű tanulók létszámából adódik.
8. sz. melléklet:
A jelentősebb normatíva csökkenés a gyomaendrődi telephelyen történt, mely a gyógytestnevelést
igénylők számának csökkenéséből adódik.
II. Bevételek alakulása
1. Intézményi működési bevételek alakulása
Eredeti előirányzat:
3 969 e Ft
Módosított előirányzat: 4 782 e Ft
Előirányzat növekedés: 813 e Ft
Teljesítés:
4 775 e Ft
Az intézményünknél működtetett konyha főzőkonyhai funkciója 2011. április hónap végén átszervezés
következtében megváltozott, májustól melegítő konyhaként üzemel.
Az áprilisig tervezett gyermekétkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel, illetve a felnőtt
étkeztetés összességében a tervezettnek megfelelően teljesült.
Az eredeti előirányzathoz képest a költségvetésbe beépítésre került a kapacitás magasabb szintű
kihasználása kapcsán kiadott terembérleti díjból származó /480 e Ft/, a különböző kártérítésekből
származó /148 e Ft/, illetve egyéb kisebb /185 e Ft/ bevétel.
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Eredeti előirányzat:
6 663 e Ft
Módosított előirányzat: 9 152 e Ft
Előirányzat növekedés: 2 489 e Ft
Teljesítés:
11 888 e Ft
Az átvett pénzeszközök teljesítésének részét képezi az előző évi ki nem utalt támogatás 3 133 e Ft.
Részét képezi továbbá az Oktatásért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton elnyert összeg:
 NTP-OKA- XXIII-055, illetve 043 számú pályázat 1 000-1 000 e Ft

 NTP-OKA-XVI- 023 számú pályázat 800 e Ft
Intézményünk 2011 évben 10 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, mely kapcsán a Békés Megyei
Kormányhivataltól átvett támogatás 1 131 e Ft.
2011 évben nem volt EU forrásból elnyert pénzeszköz, a korábbi évekről sem volt ilyen jogcímen
áthúzódó összeg.
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása
Eredeti előirányzat:
205 448 e Ft
Módosított előirányzat: 222 319 e Ft
Előirányzat növekedés: 16 871 e Ft
Teljesítés:
219 211 e Ft
A felügyeleti szervtől kapott támogatás kapcsán évközben bekövetkezett változások az alábbiak:
A költségvetési törvény 5. sz. melléklet, központosított előirányzatok keretei között 2011 évben
elnyert támogatás:
 helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 718 e Ft /2 fő kapcsán/
 esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
o esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2 361 e Ft
o az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi
támogatása 2 195 e Ft
 352/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján /2011. évi bérkompenzáció/ 3 435 e Ft
- óvodai feladat ellátás szeptembertől Gyomaendrőd 2 917 e Ft, Csárdaszállás 1 141 e Ft
- év elején az átvett pénzeszközökből átcsoportosításra került a kistérségi normatíva eredeti
előirányzata 3 719 e Ft
Felhalmozási bevételek: 2011. évben intézményünknek ilyen jogcímen nem voltak bevételei.
III. Kiadások alakulása
1. Személyi jellegű juttatások alakulása
Eredeti előirányzat:
136 967 e Ft
Módosított előirányzat: 145 166 e Ft
Előirányzat növekedés: 8 199 e Ft
Teljesítés:
144 809 e Ft
Az eredeti előirányzathoz képest év közben a személyi juttatások előirányzata 8 199 e Ft-tal
növekedett az alábbiak szerint:
 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet /2011. évi bérkompenzáció/ 2 715 e Ft
 5/2011. (II.15.) KIM rendelet 1 729 e Ft
 óvodai feladat ellátás szeptembertől: Gyomaendrőd 1 282 e Ft, Csárdaszállás 495 e Ft
 létszám leépítés /Hunya/ 1 418 e Ft
 helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 565 e Ft
 közcélú foglalkoztatás 996 e Ft
 Útravaló ösztöndíj program 50 e Ft
A 2011 évet érintő utolsó rendelet módosítás alkalmával az éves személyi juttatások maradványa
1 287 e Ft átvezetésre került a dologi kiadások közé.
2. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Eredeti előirányzat:
37 198 e Ft
Módosított előirányzat: 38 508 e Ft
Előirányzat növekedés: 1 310 e Ft
Teljesítés:

38 456 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások kiadáshoz szorosan kapcsolódva az
előirányzatoknak megfelelően alakultak. Évközben módosításra került a személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékainak összege 2 168 e Ft, az utolsó rendelet módosítás alkalmával 1 076 e
Ft éves maradvány átvezetésre került a dologi kiadások közé.
3. Dologi kiadások alakulása
Eredeti előirányzat:
38 615 e Ft
Éves előirányzat:
54 449 e Ft
Előirányzat növekedés: 15 834 e Ft
Teljesítés:
50 693 e Ft
A dologi kiadások előirányzatában bekövetkezett jelentősebb változások:
 beépítésre kerül az előző évi pénzmaradvány összege 3 122 e Ft
 5/2011. (II.15.) KIM rendelet 2 361 e Ft
 óvodai feladatellátás szeptembertől Gyomaendrőd 1 239 e Ft, Csárdaszállás
 konyhai feladatátszervezés kapcsán átadott raktárkészlet ÁFA -ja 232 e Ft
 személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok, ellátottak pénzbeli juttatása maradványa
3 146 e Ft
 VIKTÓRIA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY pályázata 1 000 e Ft
 saját bevétel többlet 741 e Ft
 NTP-OKA- XXIII-055, illetve 043 számú pályázat 1 000-1 000 e Ft
 NTP-OKA-XVI- 023 számú pályázat 800 e Ft
A dologi kiadások teljesítése az előirányzatoknak megfelelően teljesült, egy része áthúzódik a 2012
évre feladattal terhelt pénzmaradványként.
4. Ellátottak juttatása
Eredeti előirányzat:
3 300 e Ft
Módosított előirányzat: 2 552 e Ft
Előirányzat csökkenés:
748 e Ft
Teljesítés:
2 552 e Ft
5. Felújítási, felhalmozási kiadások: 2011. évben nem volt ilyen jogcímen kiadás.
V. Tárgyévi pénzmaradvány
1. Feladattal terhelt pénzmaradvány
Dologi kiadások:
- VIKTÓRIA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatának teljes összege 1 000 e Ft
- decemberben került számlázásra 2011.01.01 2011.04.30. időszakra elfogyasztott gáz energia /kisebb
probléma, illetve ennek következtében ügyintézési idő volt szükséges a Népliget út 2. sz. alatti
épületegység szerződése kapcsán/ melynek teljes összege 2 770 e Ft, amelyből a feladattal terhelt
pénzmaradvány része 2 761 e Ft
2. Szabad pénzmaradvány
- intézményünknek 2011 évről nincs szabad pénzmaradványa

VI. Vagyon alakulása
A befektetett eszközök állománya 2011.12.31. napján 136 691 e Ft, mely az előző évhez képest
10 414 e Ft-tal nőtt. A növekedés az intézmény épületeit-, gépeit-, berendezéseit érinti a májustól,
illetve szeptembertől megvalósult feladatátszervezések illetve a térítésmentes átvételek következtében.
A követelés állomány összege - ami az étkezési térítési díjak hátralékos állományát tartalmazza - 105 e
Ft, amely 177 e Ft-tal kevesebb az előző évhez képest.
2011.12.31. napján a mérleg főösszeg: 137 453 e Ft, az előző évhez képest a növekedés 9 313 e Ft.
A 2011. évre kitűzött feladatait az intézmény teljesítette, a működési kiadásokhoz a forrás biztosított
volt. A pályázati pénzeszközök biztosították az éves többlet feladat ellátást és az eszközbeszerzéseket.

Gyomaendrőd, 2012.03.09.
Farkas Zoltánné
intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

Kner Imre Gimnázium,
Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13.
Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958
http://www.knerimre.sulinet.hu , root@mail.knerimre.sulinet.hu
OM: 028379

1.Feladatellátás általános értékelése:
A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves
átlagállománya 2011 évben a statisztikai létszám szerint: szeptemberben gimnáziumi oktatásban részt
vevő tanuló 293fő, a kifutóban levő szakközépiskolai oktatásban részt vevő 26 fő elballagott. 11
csoportban tanulnak a tanulók. Statisztikai adatok ( 10.01 )

Megnevezés/év

Gimnázium

Szakközépiskola

kollégium

2007/2008

243

103

51

2008/2009

280

79

40

2009/2010

292

58

37

2010/2011

294

26

39

2011/2012

293

0

29

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
nyelvi felkészítő képzés
bejáró tanuló gimn.
bejáró tanuló szakk.

149
59
112
39
1
36
39
3

miatt

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.

28
11
139
127
27
29
23
35
164
170
30
30
35

Végzős volt a szakközépiskolai oktatás keretében beiratkozott osztály, 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.
Nyelvoktatásunkban is bővülés van, mivel a hagyományos angol, német és francia nyelv mellett,
összevont csoportban olasz nyelv tanulására is van lehetőség.
A nappali rendszerű közoktatásban - nevelésben résztvevő 1 tanulócsoportra jutó tanulók száma a
2011/2012 statisztikai adatok alapján: 26,64 fő.
A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók, a Nagykollégium épületét korábban átalakítottuk
úgy, hogy a fiúk elhelyezése is biztosítható legyen, így a „Pintér”épületet le lehetett zárni. A
Nagykollégiumban elhelyezhető tanulók száma: 44 fő.
2010.03.01-től működtetésre megkaptuk a Varga Lajos Sportcsarnokot.
43 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot.

2. Bevétel alakulása:
Az intézmény működési támogatásának alakulása: e/Ft
Módosított előirányzat
141296

Teljesítés
140281

%-os alakulás
99,28

2011 évben 1015 e/ft alulfinanszírozás keletkezett, ami részben fedezetet nyújt a december végével
lejárt határidejű számlák kiegyenlítésére, valamint az elszámolási különbözet 2011 évet terhelő részre.
Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Intézményi működési bevétel: e/Ft
Módosított előirányzat
Teljesítés
11137
10235

%-os alakulás
91,9

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, az intézmény ellátási díj 85,27%, a
konyha átszervezését követően némileg csökkent az igénybevevők száma, a vendégétkezés 99,84%,
alkalmazotti térítés 99,69%.
Azonban a Sportcsarnok bevétele alulmaradt a tervezett bevételtől, 91,78 % a teljesülése. Az
egyesületek egy része finanszírozási gonddal küzd, ezért igénybe vett, de ki nem fizetett
számlakövetelésünk 175 100 Ft.

Átvett pénzeszközök:
1473e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen, mely a
mentorok és mentorált tanulók ösztöndíj kifizetésését tartalmazta.
3.Kiadások alakulása:
Személyi juttatások: e/ft
Módosított előirányzat
99566

Teljesítés
97575

%-os alakulás
98

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult. A jogszabályban előírt
minőségi keresetkiegészítés csak december 2 felében lett kifizetve a dolgozóknak, ami a kincstári
könyvelési rendszerben személyi juttatás kiadásként csak januárban kerül lekönyvelésre.A
maradvány megegyezik a kifizetett bruttó összeggel. Mivel normatíva visszafizetésünk keletkezett,
személyi juttatásból 784 e/Ft elvonás jelentkezett.
Dologi kiadások: e/ft
Eredeti előirányzat
29315

Teljesítés
29013

%-os alakulás
98,97

A dologi kiadások teljesítése nehézségekbe ütközött az év során, ugyanis a szűk költségvetési keret
mellett még a közüzemi számlák kifizetésének biztonsága is kérdéses volt. Év végére lejárt határidejű,
kifizetetlen számla 633.151 Ft , a tartozást januárban első napjaiban egyenlítettünk ki. Mivel
normatíva visszafizetésünk keletkezett, dologi kiadásból 2.300 e/Ft elvonás jelentkezett.

3.Felújítások, beruházások alakulása:
e/ft
Módosított előirányzat
193

Teljesítés
193

Előző évi pénzmaradványból 193 e/Ft digitális oktató programot szereztünk be.
4. Intézmény összesenből a Sportcsarnok működésének alakulása:
Sportcsarnok működési bevétele: e/ft
Módosított előirányzat
4140

Teljesítés
3801

A működési bevétel kiesés oka egyrészt a kiszámlázott, de be nem fizetett számla összege, 175100 Ft
, valamint az egyesületek finanszírozási gondja miatti korlátozott Sportcsarnok igénybevétel . A
bérleti díjat azonban a jobb kihasználás miatt már nem lehet tovább csökkenteni, mert 1 óra használat
alatt csak a villanyáram díja 2300 Ft.
Sportcsarnok személyi juttatása: e/ft
Módosított előirányzat
3381

Teljesítés
3373

A Sportcsarnok személyzete 2011-01-01-től : 2 fő teljes munkaidős kinevezett gondnok ,1 fő félállású
takarító , valamint 1 fő részmunkaidős, megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező.

Sportcsarnok működési kiadása: e/ft
Módosított előirányzat
5687

Teljesítés
5649

A működési kiadás magas. Ennek oka : a fűtési rendszer gazdaságtalan és korszerűtlen megoldása,
mivel a kazánok működése , távolsága, a szigetelés teljes hiánya tömeges hőveszteséget jelent, jórészt
az „utcát „ fűtjük. Sürgősen el kellene gondolkodni a Sportcsarnok energiaracionalizálásán, mert a
gázár emelkedése tovább növeli majd a fenntartási költséget.
5.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 2.448 e/ Ft . Ebből 1015 e/Ft az alulfinanszírozás
összege, 1.433 e/FT a képződött pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében feladattal
terhelt, szabad pénzmaradvány nincs.
Feladattal terhelt pénzmaradvány:
éves áfa bevallás miatti áfa befizetés
312.e/ Ft
lejárt határidejű számla:
633 e/Ft
rehab. hozzájárulás befizetés (2011)
965 e/Ft
decemberi keresetkieg. elszám. különbözete
538 e/Ft
6. Vagyon alakulása:
Megnevezés/eszközök állománya

Immateriális
javak

Tárgyévi nyitó
állomány bruttó
értékben
Tárgyévi záró
állomány bruttó
értékben

1624

Ingatlanok
és vagyoni
ért. jogok
108678

1624

187856

Gépek,
berendezésekf
elszerelések
33524

e/Ft
Üzemeltetésrek
ezelésre átvett,
átadott eszözök
58595

47040
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt.szám: X. 121. /2012.
2011. évvégi SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Intézményünk 2011. évben 457 356 E Ft mérlegfőössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 11,4%kal 46 844 E Ft-tal haladta meg a 2010. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt 42 960 E
Ft összegben a költségvetési rendeletben elfogadott konyhai átszervezés intézményünknél jelentkező
többletbevétele és kiadása, másrészt 3 884 E Ft összegben az intézményi feladatok ellátásához
szükséges bevételek – kiadások átrendeződése az előző évihez képest ( soros lépések, ellátotti létszám
alakulása, térítési díjak ).
Kiadási oldalon :
• az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege:
263 635 E Ft
• az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege:
193 721 E Ft
• fejlesztés
4 200 E Ft
Bevételi oldalon:
• Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
• Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj
bevétel
• Támogató Szolgálat működési támogatása:
• Önkormányzati finanszírozás keretében átadott normatíva bevétel
a költségvetés törvény 17. a) pontja alapján
• Önkormányzati támogatás- működési célú:
• Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú:

171 539 E Ft
189 493 E Ft
16 725 E Ft
8 220 E Ft
22 991 E Ft
48 388 E Ft
4 200 E Ft

2011. évben intézményünk az emeltszínvonalú bentlakásos ellátási formát – Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 8. szám alatti Őszi Napsugár Idősek Otthona – április 1. napjától átminősítette átlagos
ápolást, gondozást nyújtó ellátássá, mely átminősítés révén intézményünk többlet állami normatíva
bevételre vált jogosulttá. Az emelt szintű állami normatíva összege 2011. évben 309 350 Ft, míg az
időskorúak ápoló – gondozó otthoni ellátás után járó fajlagos összeg 635 650 Ft. Az átminősítés során
az ellátottak részére 8 482 E Ft került visszafizetésre a beköltözési hozzájárulások törvény által előírt
visszafizetési kötelezettségből adódóan. Az átminősítés révén intézményünk 2011. évben az 7 471 E
Ft összegű többlettámogatást igényelhetett meg, mely fedezetet biztosított részben az ellátottak részére
visszafizetett beköltözési hozzájárulások összegéhez. A fennmaradó 1 011 eFt összeget az
önkormányzatnál meglévő beköltözési hozzájárulások összegéből finanszírozta intézményünk. Tehát
az átminősítést saját költségvetésünkből finanszírozni tudtuk. Az átminősítés tényleges hozadékát
mind az idősek, mind az intézmény a 2012. évi költségvetési évben fogja megérezni, mely várhatóan
térítési díj csökkenést és többlet állami normatíva bevételt fog eredményezni.
2011. május 1. napjától - a költségvetési rendeletbe foglaltak szerint - megkezdődött az oktatási
intézmények étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása az intézmény főzőkonyháján, melynek
kapcsán az elkészített étel adagok száma 1100 adagról közel 1800 adagra növekedett meg. Ezzel
együtt új – eddig nem szolgáltatott - szolgáltatási formaként megkezdődött az általános iskolák tízórai
és uzsonna kiszolgálása is. A megnövekedett adagszám kiszolgálásához az intézményektől 6 fő
közalkalmazott munkavállaló került átvételre, valamint üzemeltetésre átadott eszközként átvételre
kerültek olyan konyhai eszközök, berendezések melyek a zavartalan működést biztosítják.

Intézményünk 2011. évben Vitéz Váry József Úr nagyvonalú adománya révén 6 500 E Ft összegű
támogatást kapott, mely összegből felújításokra került sor, valamint bútorok és gyógyászati
segédeszköz beszerzését valósítottuk meg.
Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzésére két alkalommal került sor 2011.
évben:
•
•

2010. évi állami normatíva elszámolás
Támogató Szolgálat 2010. évi működési
támogatásának felhasználása

Belső ellenőrzés
Magyar Államkincstár
Dél
Alföldi
Regionális
Igazgatósága

Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra az egyes jogcímeknél megállapított mutatószámok
tekintetében, mely lényeges, jelentős változást nem eredményezett a 2010. évi állami normatíva
elszámolásában az intézményi adatokhoz képest.
A Támogató Szolgálat működési támogatásának ellenőrzése kapcsán sem került lényeges hiba
feltárásra.
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az intézmény FEUVE szabályzatában
rögzítettek szerint 2011. évben folyamatosan érvényesítve volt.

I. Az intézményi feladatellátás mutatói
Ellátotti létszám átlagos alakulása 2011. évben ( mutatószám alapján):
Ellátási forma

2010. december 31-én az
Intézményi
szolgáltatásokat átlagosan
igénybevevők száma
126 fő
9 fő
42 fő
69 fő
228 fő
30 fő
házi
10 fő

2011. december 31 – én az
Intézményi
szolgáltatásokat átlagosan
igénybevevők száma
171 fő
10 fő
0 fő
68 fő
249 fő
34 fő
10 fő

168 fő
26 fő
800 fő

150 fő
27 fő
800 fő

Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Emeltszintű id.o.
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Jelzőrendszeres
segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás

Az idősotthoni ellátást igénybevevők számának és összetételének 2011. december 31-i alakulását
nagyban befolyásolta az emelt színvonalú ellátás normál szintűvé történő átminősítése. Összességében
az idősotthoni ellátás esetében az üresen álló ágyak száma nem volt jellemző az évben, szinte
folyamatos volt a 100 %-os kihasználtság.
Hosszú évek óta ( 2008 – 2009 – 2010), most ismét megnőtt az igény az idősotthoni ellátás iránt
településünkön. A vizsgált időszakban több alkalommal előfordult, hogy nem azonnal, hanem
várakozási időt követően kerülhetett be intézményünkbe az igénylő, és jelenleg is vannak várakozó
igénylők az idősotthoni ellátásra.
A szociális étkezést igénybevevők száma is folyamatosan emelkedik intézményünknél, mely
lehetőséget ad az ellátottak számára az étel otthon történő elfogyasztására sok esetben házhoz
szállítással veszik igénybe ezen szolgáltatást ellátottaink. December 31-én a ténylegesen felvett
szociális étkezésben részesülő ellátottaink száma 338 fő. Ezzel párhuzamosan csökken a nappali
ellátást igénybevevők száma, mert sok esetben az idős, beteg ellátottak már ezen szolgáltatást nem

tudják igénybevenni, így szociális étkezőkké, házi gondozottá válnak – december 31-én a tényleges
felvett házigondozottak száma 90 fő -, valamint néhány esetben beköltöznek az idős otthonainkba.
Az élelmezési adagok 2011. évben az alábbiak szerint alakultak az átszervezést követően:

Reggeli

Tízór
ai

Uzs
onn
a

Ebéd

Vacsora

átlagos igénybevétel
Étkezést
igénybevevő
k száma az
átszervezést
követően
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Oktat
ási
intéz Idős
mény ellát Tízór
ek
ás
ai
44
35
0
0
51
51
52
49

177
174
176
177
174
173
176
176

627
421
0
0
698
674
689
680

Okt
atási
inté
Óvod Bölcs
ödei
zmé Idős ai
ellát
étkezt
étkezt
nye
ás
etés
etés
k
845 360
353
39
581 363
228
36
0 358
123
34
0 369
87
36
949 372
362
67
917 351
337
62
940 363
314
66
918 351
346
65

Küls
Dolgo ő
étke Ebéd Uzs
zói
étkezt zteté összes onn
a
s
etés
en
99
10 1706 597
80
10 1298 399
59
10
0
584
64
12
0
568
132
12 1894 673
119
14 1800 652
107
12 1802 665
92
12 1784 655

Okt
atási
inté
zmé Idős
nye ellát
ás
k
44 177
35 174
0 176
0 177
52 174
51 173
52 176
50 176

A konyhai átszervezés előtt az idős ellátás és az óvodai, bölcsődei étkeztetés került kiszolgálásra az
intézmény főzőkonyhájáról, valamint átlagosan 30-40 fő intézményi dolgozó és külsős részére is
biztosított intézményünk vendégétkeztetést. Az átlagosan megfőzött ebéd adagok száma 700-900
adag/nap közötti volt.
Az átszervezést követően az oktatási intézmények tanulói részére átlagosan 900 fő körüli ebédet
szolgáltunk ki 2011. évben. A létszám alakulásában az egész évet megvizsgálva egyenletesség
állapítható meg, csak a szünetek és betegségek idején volt tapasztalható létszámcsökkenés. A tízórai és
uzsonna tekintetében növekedés tapasztalható az év során, mely leginkább az alsó tagozatosok
körében érvényesült.
Intézményünk az oktatási intézmények étkeztetése kapcsán a 2011. évben igyekezett valamennyi
elvárásnak megfelelni, az oktatási intézményekkel egyeztetve igyekezett az év során a felmerülő
problémákat megoldani, kiküszöbölni.
II. Foglalkoztatottak alakulása
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 142 fő.
Közfoglalkoztatottak száma: 42 fő
Közhasznú munkavállalók száma: 4 fő
A 2011. évi létszámgazdálkodásunk során mindenképpen nagy hangsúly fektettünk a Munkaügyi
Központ által támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek szerinti - minél
nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink
külső környezetének „szépítését” is nagyban elősegítette. Az év során folyamatosan átlagosan közel 40
fő közfoglalkoztatottat alkalmazott intézményünk, mely dolgozók mind az alapellátásban, mind a
szakosított ellátásban nagy segítséget jelentettek a technikai feladatok ellátásában. Az ellátottaink nagy
része folyamatosan nagyobb ápolás, gondozást igényel, mint a korábbi években az jellemző volt. A
szakgondozók és őket segítő technikai dolgozók egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mind
az idősotthonokban, mind az alapellátás területén (etetés, tisztázás, fürdetés, étel házhoz szállítás).

A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának
növelése, mely által nőtt az elégedettség és – részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége.
III. Bevételek alakulása
Megnevezés
Egyéb saját bevétel
Áfa bevételek, visszatérülések
Saját bevételek összesen
Támogatás értékű műk. bevétel áll. Pénz
alaptól
Tám.
értékű
műk.
bevétel
helyi
önkormányzattól
Tám. értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól
Tám. értékű műk. bev. többcélú kistérségi
társulástól
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Egyéb bevételek
Intézményi működési bevételek összesen
Előző évi pénzmaradvány átvét.

(adatok eFt-ban):
Eredeti
Módosított
Teljesítés
eFtelőirányzat
előirányzat
ban
194 711
201 382
200 515
11 507
11 507
12 373
206 218
212 889
212 888
0

11 727

11 727

0

0

918

8 220

0

0

9 196

0

0

237 922
0
461 556
0

276 455
0
463 583
271

276 455
2
501 990
271

1. Saját bevételek
Az intézményi ellátási díjak a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. A módosításba
beépítésre kerültek az évközben megnövekedett konyhai élelmezés miatti többletbevételek (dolgozói
étkeztetés, és új bölcsődei kiszolgálás miatti többletbevétel, mellyel költségvetésünkben nem
számoltunk sem bevételi sem kiadási oldalon). Ezen többletbevétel nyújt részben fedezetet a dologi
kiadások túlfinanszírozottságához, mely a dologi kiadásoknál kerül részletezésre.
A szociális feladatokból származó bevételek a tervezett előirányzatok szerint teljesültek 2011. évben.
Tárgyévi tartozásként 2 748 E Ft hátralék mutatható ki, melynek nagy része 1 448 E Ft két vállalkozó
által fenntartott óvoda térítési díj befizetésének az elmaradásából adódik, a tárgyalásokat
intézményünk még 2011. évben megkezdte az óvodák vezetőivel, várhatóan a 2012. költségvetési
évben ezen összeg realizálódni fog költségvetésünkben. Az ezen felüli díjtartozások behajtására
folyamatos intézkedést tesz intézményünk.
Az oktatási intézmények térítési díjai is közel a tervezettek szerint alakultak, december 31. –én ezen a
jogcímen 1 255 E Ft összegű kintlévőségünk keletkezett, melynek behajtására 2012. évben fog sor
kerülni.
2. Támogatás értékű működési bevételek
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 11 727 E Ft.
Ezen jogcímen intézményünk nem tervezett bevételt, mert a költségvetés tervezésekor
nem volt ismert a 2012. évi közfoglalkoztatás. A jogcímen teljesült bevétel a fedezete
egyrészt a TÁMOP program keretében foglalkoztatottak bérének, másrészt az
átlagosan 40 fő közfoglalkoztatott bérének.
Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2011. I. félévében beépítésre
kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely
jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába.
Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzattól

A december hónapban kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezése
az önkormányzat részéről intézményünknek. 2012. január hóban átutalásra kerül a
Munkaügyi Központ részéről a bértámogatás, és visszautalásra kerül az önkormányzat
számlájára 918 E Ft összegben.
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Eredeti 2011. év
Állami normatíva
Oktatási intézmények étkezési
normatívája

eFt
Módosított EI / Teljesítés 2011. év
162 343 Állami normatíva (igénylés szerint)
22 991 Társulási normatíva (igénylés szerint)
Oktatási intézmények étkezési normatívája
(22 991/igénylés szerint/ + 544 )
Támogató Szolg. Működési tám. - FSZH
2010. évi pályázati támogatás beépítése
Kereset kiegészítés fedezete (1 551),
kompenzáció (1 805)
Beköltözési hj visszafizetése ( állami
normatíva 7 471 E Ft + 1 011 E Ft )
Adomány
Átvett konyhai készlet kivezetése
Közérdekű felajánlás
Esély klub kerítés
Többlet kiadások finanszírozása saját forrásból
Városi karácsony megrendezésére kapott
támogatás

Nem önkormányzati
forrásból finanszírozott Felügyeleti szervtől kapott
támogatás
Eredeti 2011. év
Fejlesztési támogatás
(önkormányzattól)
Működési támogatás
(önkormányzattól)

9 196
23 535
8 220
205
3 356
8 482
6 500
-1 344
110
100
581
200

Nem önkormányzati forrásból finanszírozott 185 334 Felügyeleti szervtől kapott támogatás
221 484
eFt
Módosított EI / Teljesítés 2011. év
eFt
4 200 Fejlesztési támogatás (önkormányzattól)

4 200

48 388 Működési támogatás (önkormányzattól)

48 388

Plusz Működési támogatás

Felügyeleti szervtől kapott
támogatás össz.

eFt
162 343

52 588 Önkormányzati támogatás összesen
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
237 922 összesen

2 382
54 970
276 454

Fentiek alapján az eredeti előirányzatokba beépítésre kerültek év közben azok a módosítások, melyek
a működés során szükségszerűvé váltak.
A 2011. évi költségvetés tervezése során 48 388 E Ft összegű működési célú önkormányzati
kiegészítéssel számolt intézményünk. Év végére azonban a kiadásaink 2 963 E Ft összeggel túllépték a
teljesített bevételeinket, mely a gázenergia díjának megnövekedett teljesítésével magyarázható. Az V.
rendelet módosítás alkalmával a Tisztelt Képviselő Testület a kért támogatást megszavazta
intézményünknek, így 2 382 E Ft összeg többlettámogatás beépítésre került a Felügyeleti szervtől
kapott támogatás előirányzatába önkormányzati forrásból, további 581 eFt összeg pedig az
önkormányzatnál rendelkezésre álló intézményhez kapcsolódó pénzösszeg beépítéséből került

beépítésre a támogatás összegébe, mely lehetővé tette, hogy a jogcímen a teljesítés a módosított
előirányzatnak megfelelően alakuljon.
IV. Kiadások alakulása
Megnevezés

Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Személyi juttatások
207 863
219 123
Munkaadót terhelő járulékok
55 772
56 486
Dologi kiadások
193 721
211 244
Működési kiadások összesen
457 356
486 853
Fejlesztési kiadások
4 200
4 951
Felújítás
0
1 974
Felhalmozási célú pénzeszköz
0
8 482
átadás háztartásoknak
Kiadások összesen
461 556
502 260

(adatok eFt-ban):
Teljesítés eFt-ban
217 864
56 485
211 144
485 493
4 951
1 974
8 482
500 900

1. Személyi jellegű juttatások és munkavállalói járulékok alakulása
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összességében a tervezettnek megfelelően
alakultak 2011. évben. A közfoglalkoztatásnak és Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók
foglalkoztatásának köszönhetően az évvégére 2 509 E Ft összegű megtakarítás keletkezett ezen
jogcímeken, mely a dologi kiadások túlfinanszírozásának előirányzatába került átcsoportosításra.
2. Dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások év közbeni előirányzatának módosítása 3 157 eFt összegű volt, mely pályázati pénz
beépítéséből, konyhai készlet átvételével kapcsolatos kiadások csökkentéséből, pénzmaradvány
beépítésből, Vitéz Váry József Úr adományának dologi kiadások között elszámolt kiadásaiból,
valamint a 2011. évben megvalósuló beruházások során felmerülő dologi kiadások előirányzat
módosításából adódott.
A dologi kiadások egész éves teljesítése azonban szükségessé tett további 14 366 E Ft összegű
előirányzat beépítését, mely egyrészt a többletbevételhez kapcsolódó élelmiszerbeszerzéshez adott
előirányzatot 4 398 E Ft összegben. További 5 515 E Ft a gázenergia szolgáltatás díjának adott
előirányzatot, mely összeggel az eredeti előirányzatot túllépte a teljesítés, 2 111 E Ft összeggel
megemelésre került a hajtó és kenő anyagok előirányzata, melyet a túl teljesítés miatt volt szükséges
megtenni, további 2 342 E Ft beépítésre került a víz és csatorna díj, villamos energia szolgáltatás díj,
és rehabilitációs hozzájárulás előirányzataiba, mely jogcímek az év végére túlfinanszírozottságot
mutattak.
Intézményünk a dologi kiadásokat 2011. évben a 2010. évi eredeti előirányzatoknak megfelelően
tervezte meg, mert többlettámogatási igényre nem volt lehetőség.
A többletbevétel és a személyi juttatásokban keletkezett megtakarítás révén lehetővé vált, hogy a
dologi kiadások jogcímeiben keletkezett túlfinanszírozás nagy részét (83%-át) saját
költségvetésünkből finanszírozni tudtuk. A 2012. évi költségvetési tervezés során nagy hangsúly kell
fektetni a dologi kiadások szintre hozására, mert a túlfinanszírozás intézményi kigazdálkodása nem
biztosított a későbbiekben.
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak
Ezen a jogcímen került elszámolásra az átminősítéssel kapcsolatban visszafizetésre kerülő beköltözési
hozzájárulás összege, mely a bevezetésben bemutatásra került.

4. Felújítások és beruházások
Megnevezés
Fejlesztési kiadások
Felújítás
összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
4 200
0
4 200

(adatok eFt-ban)
Teljesítés
eFtban
4 951
4 951
1 974
1 974
6 925
6 925

Intézményünk 4.200,-eFt összegű fejlesztést irányzott elő költségvetésében 2011. évre, mely a
konyhai kapacitásbővítéshez kapcsolódó gáz kiépítés és eszközbeszerzést irányozta elő.
2011. I. félévében a gáz kiépítés megtörtént, május 1. napjától megkezdődhetett az oktatási
intézmények kiszolgálása az intézmény főzőkonyhájáról. A nyári időszakban beszerzésre és
beszerelésre került 3 db új gázzsámoly, mert az intézményektől átvett zsámolyok teljesítménye a
megnövekedett adagszámhoz nem tudott megfelelő teljesítményt nyújtani. Összességében elmondható,
hogy a 4 200 E Ft fejlesztési összeg teljes egészében elegendő volt a kapacitásbővítés
megvalósításához, a megnövekedett adagszám kiszolgálásához. A fejlesztésen túl szállító edények
beszerzésére is sor került, mely szeptember hónaptól az önkormányzati fenntartásba visszavett óvodai
csoportok és a május – június hóhoz képest az étkezést igénybevevők számának viszonylagos
emelkedéséből adódóan csak nagyon jó szervezésnek köszönhetően tudott megfelelni a
létszámigényeknek, de intézményünk konyhai dolgozói mindent megtettek és tesznek az étel
zavartalan kiszolgálásának és időben történő szállításának az érdekében.
A konyhai fejlesztésen túl intézményünknek lehetősége nyílt Vitéz Váry József Úr 6 500 E Ft összegű
adománya révén a Mirhóháti út 1-5 szám alatti intézményi egységeinek felújítására, mely adomány
összege a II. félévben került beépítésre a fejlesztési előirányzatokba.
Az adomány révén lehetővé vált az Őszikék Idősek Otthonának külső nyílászáróinak cseréjére.
Saját rezsis beruházás keretében megvalósításra került az Őszikék Idősek Otthonának és 1. számú
Idősek Klubjának épület homlokzatának felújítása.
Beszerzésre került 1 db ultrahangos készülék, mely az ellátottak egészségügyi ellátásában nagy
segítséget nyújt.
A fejlesztéshez kapcsolódó karbantartás keretében elvégzett festés, mázolás, burkolat csere a
betegszobákban átvezetésre került a dologi kiadások közé, és ott került elszámolásra.
V. Tárgyévi pénzmaradvány
Intézményünknél 2011. évben a decemberben hónapban kifizetett, de 2012. január hóban
elszámolandó bérjellegű kiadások és utólagos elszámolásra kiadott (üzemanyagelőleg) pénzösszegek
maradtak meg pénzmaradványként, valamint a 2011. évben az intézmény részére megítélt 100 E eFt
összeg, melyet az Esély klub körüli kerítés elkészítéséhez biztosított a Képviselő Testület, de az nem
kerül tárgyévben felhasználásra.
Személyi juttatások kifizetésére:
1 212 eFt
ebből közfoglalkoztatottak dec. havi bére (melyhez az
önkormányzat működési célú pénzeszközt adott át)
918 eFt
Üzemanyagelőlegre:
30 eFt
Esély klub kerítés építés:
100 eFt
Közüzemi számlák:
19 eFt
ÖSSZESEN
1 361 eFt
VI. Beszámoló az intézménynél alkalmazott belső kontrollrendszerről 2011. évben
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső
kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”.
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:
 világos a szervezeti struktúra,
 egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,

 meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 átlátható a humánerőforrás-kezelés.
Ezen iránymutatás alapján 2011. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak
aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az etikai
elvárások rögzítésre és aktualizálásra kerültek az intézmény ETIKAI kódexében, mely az intézmény
valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű.
A szabálytalanságok kialakulásának megelőzése:
A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó
közalkalmazottak számára elérhetők legyenek azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják.
Ennek kapcsán az intézmény valamennyi dolgozója számára elérhető volt az előző évekhez hasonlóan
az intézmény működésére vonatkozó valamennyi szabályzat, a gazdálkodással közvetlenül foglalkozó
ügyintézők számára a Complex Jogtár.
Intézményünkben megtörtént a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság
felülvizsgálata. Kötelezettségvállalásra csak az intézményvezetője jogosult, utalványozásra az
intézményvezetője, távolléte idején az intézményvezető helyettes. Ellenjegyzési jogosultsága a
gazdasági vezetőnek van.
A beszámolási időszakban folyamatosan aktualizálásra kerültek a hatályos jogi normák alapján az
egyes dolgozók munkaköri leírásai.
A működést érintő jogszabályi változásokról vezetői értekezlet keretein belül értesültek a vezetők,
ahol lehetőség nyílt az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére, elemzésére is.
A szabálytalanságok elkerülése érdekében a gazdálkodás valamennyi folyamatában beépítésre került a
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Meghatározásra kerültek a felelősségi és
hatásköri viszonyok és feladatok.
A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események a
szabályszerűséggel, a szabályozottsággal és a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban legyenek.
A szabálytalanságok elkerülése érdekében számos szabályt hoztunk, melyet az intézmény belső
szabályzatai tartalmaznak, ilyen
• Utalás csak az ELEKTRA rendszerbe történő átemelést követően két ügyintéző által történő számlaszám, kiállító és összeg - összeolvasása után indítható, a szükséges aláírásokat
követően, ezzel szűrjük ki a tévesen és szabálytalanul történő utalások eshetőségét.
• Számlázási hibák elkerülése érdekében az egységek vezetői által elkészített számla előírásokat
a gazdasági ügyintézőknek ellenőrizni kell, a számla kiállítását követően a név, szolgáltatás,
ellenérték szintén ellenőrzésre kerül, és ezt követően kerülhet csak kiküldésre a számla a
szolgáltatást igénybevevő részre.
• Az ellátottaktól térítési díjat csak olyan személy vehet át, aki pénzkezelési megbízást kapott az
intézményvezetőjétől, és a beszedett térítési díjat köteles még a beszedés napján feladni az
intézmény számlaszámára.
• Az idős otthonokban élő személyek nyugdíjának kezelését csak olyan személy láthatja el, aki
arra meghatalmazást kapott az ellátottól, és az intézményvezető kinevezte ezen feladat
ellátásra, munkaköri leírása tartalmazza ezen feladat ellátást.
Hatékony gazdálkodás biztosítása:
A költségvetési intézmény gazdálkodása során a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való
takarékosságot is.
Az intézmény a beszerzések tekintetében amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy
100 E Ft fölött legalább három árajánlat beszerzését határozta meg eljárás rendjében. 100 E Ft alatt
minden esetben szerződés, vagy megrendelés alapján történhet csak a beszerzés.
A Kbt. értékhatárt meghaladó beszerzések esetén közbeszerzési tanácsadót alkalmaz az intézmény a
beszerzés lefolytatására, a Kbt. szabályai szerint. 2011. évben közbeszerzési eljárást „egyéb különféle
élelmiszerek” beszerzésére folytattunk le, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása mellett.
Az energia szolgáltatás beszerzések kapcsán az intézmény az önkormányzattal közösen, az
önkormányzatnak adatot szolgáltatva közös közbeszerzéseken vesz részt, ezzel is biztosítva a
hatékony és takarékos gazdálkodás elvét.

A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a
hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja.
Az internet elérhetőséget, a központi telephelyünkön a kistérségi internet hálózat biztosítja.
A közüzemi számlák ellenőrzését az intézmény gazdasági ügyintézője látja el, vitás ügyekben kikéri
az önkormányzat energetikusának véleményét, segítségét.
A vagyonvédelmet a kétévente elvégzett teljes, átfogó vagyonleltár biztosítja. Illetve a POLISZ
rendszerben lehetővé vált a kisértékű tárgyi eszközök folyamatos rögzítése és aktualizálása is, mely
összhangban kell hogy legyen az egységek készlet mennyiségi nyilvántartásával is.
Az intézményi gépkocsik használatát a gépjármű üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően
az intézmény vezetője engedélyezi, ideértve az intézményi és magáncélú, külső használat
engedélyezést is. A magáncélú használata a hivatali gépkocsiknak nem jellemző, a folyamatos feladat
ellátás miatt a külső fél által történő intézményi gépkocsi használat is igen alacsony számban fordult
elő a beszámolási időszakban. A hivatali gépkocsik külső fél, vagy magáncélú használatának díját a
gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározott önköltségszámítás alapján köteles a használó
megfizetni az intézmény részére.
Az intézményi gépkocsik leterheltsége miatt, a közigazgatási határon kívül eső továbbképzések és
ügyek intézését amennyiben másképpen nem oldható meg az intézményvezető engedélyével saját
gépkocsi használattal el lehet intézni, mely elszámolásnál, csak az APEH norma szerinti üzemanyag
elszámolás fizethető ki. Az intézményvezető esetében a saját gépkocsi használatot a Gyomaendrőd
Város polgármestere engedélyezi. Összességében 2011. évben saját gépkocsi használat címen 115 E Ft
került kifizetésre, tehát csak a legminimálisabban szükséges esetekben kerül engedélyezésre a saját
gépkocsi használat.
Munkábajárás költségére 2011. évben 3 személy esetében került sor, gondozó ápoló, foglalkoztató
nővér és egy fő klubvezető esetében.
A papír és nyomtatópatron, irodaszerrel történő hatékony gazdálkodása során minden területen
megpróbáljuk a lehető legminimálisabb szintre csökkenteni a felhasználást, azonban a szociális
törvény, a HACCP szabályozza azon nyilvántartások vezetését, melyek személyhez és feladathoz
kötöttek, azoktól eltérni nem lehet, napi, heti, havi rendszerességel kötelező vezetni. A beszerzésnél a
három árajánlat bekérése után egy éves szerződéskötésre kerül sor ezen irodaszerek beszerzésére.
Nagy terhet jelent, hogy az ellátottak térítési díjának számlázásához a POLISZ programot szolgáltató
cég még mindig nem fejlesztett ki egy gazdaságosabb, hatékonyabb megoldást a számlázásra. Minden
egyes ellátásnál 3 példányos A4 méretű számla kerül kiállításra, ugyanazon ellátottnál pedig nem
lehetséges az ÁFA tartalmú szolgáltatás és ÁFA tartalom nélküli szolgáltatás egy számlán történő
megjelenítése, mert rendszerben történő kiegyenlítésnél során az ÁFA tartalom nem különíthető el.
Havi rendszerességgel számolva a szociális szolgáltatásokat igénybevevők száma közel 1000 fő, mely
óriási méretű papír, és tinta felhasználást jelent intézményünknél.
A tisztító és tisztálkodási eszközök beszerzésénél szintén három árajánlat bekérését követően a
legkedvezőbb ajánlattevővel egy éves szerződést kötünk. Az intézménynél használt textíliák
(ágyneműk, takarók, terítők) óriási igénybevételnek vannak kitéve, a jelenleg használt tisztítószerek
esetében adagolók segítik a helyes arányú használatot az egyes szerek felhasználása során.
A munkaerővel való hatékony gazdálkodást a KIR 3 rendszer naprakész használata segíti elő.
Épületeink nagy része régi. Az energia felhasználás több egységben is csak az átalakítással, felújítással
lenne megoldható. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és lehetőség esetén pályázatokat
nyújtunk be infrastrukturális fejlesztésre.
Az intézményén adottságából adódóan sok telephelyen, szétszórva működünk, eltérő épületi
adottságokkal. Valamennyi egységünkben azonos szabályok érvényesülnek a működtetés során,
mindenhol próbáljuk a költségeinket minimalizálni, és az előirányzatok feletti hatékony gazdálkodás
elvét szem előtt tartani.
VII. 2011. évben benyújtott pályázatok
Az év során folyamatosan kerestük a pályázati lehetőségeket, és ahol lehetőségünk volt pályázatot
készítettünk és nyújtottunk be az önkormányzattal együttműködve.
Pályázatot nyújtottunk be:

•

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírásra kerülő korszerű, ápolást
könnyítő elektromos betegágyak és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok
beszerzésére. A pályázat elbírálása megtörtént, sajnos intézményünk számára kedvezőtlen
elbírálásban részesült.
• a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt a támogató szolgáltatást, a
közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és
krízisközpontot működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására szóló
pályázati kiírásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 2012. -2015. év közötti
időszakra.
• a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő: tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésének a célja a tanyákon élők alapvető szükségleteinek kielégítésében, a saját
környezetben történő életvitel segítésében való közreműködés. A pályázat kedvező
elbírálásban részesült 382 464 E Ft támogatási összeggel. A pályázatban megjelölt
eszközök ( fűnyíró, fűrész, szerszámok) beszerzésére 2012. évben kerül sor.
Ezen túl megkezdődtek az egyeztetések a 2012. évben benyújtható - DAOP – 2011-4.1.3/A kódszámú
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű,
valamint a TIOP 3.4.2.-11/1 kódszámú „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítése című - pályázati felhívások elkészítésére vonatkozóan.
VIII. Összegzés
Az intézmény 2011. évben a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez
elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. Egész évben törekedtünk a hatékony, és
takarékos gazdálkodásra. Kerestük a pályázati forrásokat.
A megnövekedett feladat ellátásnak minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink
elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel növelni.
A városi rendezvényeken intézményünk dolgozói és ellátottai is több alkalommal részt vettek.
Intézményünk szervezésében valósulhatott meg az Idősek Városi Karácsonya, részt vállaltunk a
Paprikásfőző verseny lebonyolításában, az adventi gyertyagyújtás ünnepélyessé tételében.

Gyomaendrőd, 2012. március 6.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
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2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
I. A feladat általános értékelése
A társadalom szociális és humán fejlettségének, kulturális vonásainak kiemelkedő szerepe van abban,
hogy az emberek miként gondolkodnak egészségükről és a betegségekről, milyen életvitelt folytatnak,
mennyire vállalnak felelősséget saját egészségi állapotukért, és mit tesznek egészségük megóvása
érdekében.
Az egészséget sokan és sokféleképpen értelmezik. Általánosan megállapítható, hogy társadalmi
hovatartozás, iskolázottság, szakmai ismeretek birtokában vagy anélkül, eltérő egészségkép él
embertársaink gondolatvilágában. A történelem során az egészség, mint alapvető emberi jog
meghatározásán, az egyén és közösség, állam felelősségén, az egészségügyi alapellátás biztosításán
túl, az egyre fokozódó elvárások jelentek meg. Az egészség megőrzés és fejlesztés vált
gondolkodásunk középponti elemévé. A médiumok sugallta egészségkép sok esetben torz világát
egyre inkább áthatja a belülről fakadó, önmaga egészségéért felelős, autonóm személy alkotta
egészségkép.
Az egészségmegőrzést és fejlesztést célul kitűző egyén átformálta korunk egészségpolitikáját éppúgy,
mint az egészségszolgáltatások körét. Mindennek gazdasági, financiális háttere is van, amely visszahat
és meghatározza az egészség-kultúrát.
A betegségek kialakulásában nem csupán biológiai tényezők, hanem a pszichológiai és a társadalmi
összetevők is igen fontosak. A test és a lélek egységes egész – pszichoszomatikus egység. A szociális
környezet is alapvető meghatározóként működik. Számos tanulmány szól arról, hogyan befolyásolják
a szociális-kulturális tényezők a betegségek morbiditását vagy etiopatogenezisét.
A Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére jött létre, és lehetőséget kínál az ágazat
működésének, működtetésének új alapokra helyezésére. A megfogalmazott átalakítással nem szabadul
fel a szektorban annyi többletforrás, amennyi szükséges lenne a rendszer elfogadható színvonalú
fenntartásához.
A Városi Egészségügyi Intézmény jól működő és innovatív – a környezeti kihívásokra rugalmasan
reagálni képes – rendszer, ahol a működést az önkormányzat biztosítja, mint tulajdonos.
1. Járóbeteg-szakellátás
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátásban fennálló területi ellátási kötelezettségét a
következő táblázatban foglalunk össze:
Szakma megnevezése
Belgyógyászat
Bőr-és nemibeteg-ellátás
Fizioterápia-gyógytorna
Fül - orr-gégegyógyászat
Laboratóriumi diagnosztika
Neurológia
Röntgendiagnosztika
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Dévaványa
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Dévaványa
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Gyomaendrőd
Hunya
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Gyomaendrőd
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Sebészet
Szemészet
Nőgyógyászat
Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika
Ortopédia
Pszichiátria
Reumatológia
Tüdőgondozás
Tüdőgyógyászat
Ultrahang-diagnosztika
Urológia

Dévaványa
Dévaványa
Dévaványa
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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: 14.447
Dévaványa:
8.158
Hunya:
698
Összesen:
23.303 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 nemibeteg-ellátás
Általános neurológia
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Általános laboratóriumi diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahangdiagnosztika
Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna
Tüdőgondozás
Összesen

Heti szakorvosi órák
száma
38
25
34
20
22
10
20
8
15
20
12
20
5
16
14
2
0
0
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291

Heti nem szakorvosi órák
száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
30
40
0
80

A szakrendeléseket ellátó orvosok bemutatása
Szakrendelés
Belgyógyászat
Sebészet
Sebészet

Orvos neve
Dr. Szabó Mariann
Dr. Fabó János
Dr. Bayer Hedvig

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Nőgyógyászat,
nőgyógyászati UH.
Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Tóth Attila

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy Zsuzsanna

Neurológia
Ortopédia

Urológia

Dr. Torma Éva
Dr. Szilágyi Annamária
Megjegyzés: az ellátást 2011.
decemberétől ismét Dr. Zahorán János
végzi.
Dr. Farkasinszky Erzsébet

Reumatológia

Dr. Kiss Sándor

Pszichiátria

Dr. Felber Magdolna

Tüdőgyógyászat,
tüdőgondozás
Röntgen- és
ultrahangdiagnosztika
Labordiagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna

Dr. Hejazi Redwan

Dr. Halmai Zoltán

Dr. Bakócz József

Foglalkoztatási jogviszony
Közalkalmazott heti 38 órában
Közalkalmazott heti 4 órában
Megbízási szerződéssel, heti 5
óra rendelési idővel
Megbízási szerződéssel, heti
16 óra rendelési idővel
Közalkalmazott heti 36 órában
Megbízási szerződéssel, heti
20 óra rendelési idővel
Megbízási szerződéssel, heti
22 óra rendelési idővel
Megbízási szerződéssel, heti
10 órában
Közalkalmazott heti 20 órában
Megbízási szerződéssel, heti 8
óra rendelési idővel

Megbízási szerződéssel, heti
15 óra rendelési idővel
Megbízási szerződéssel, heti
20 óra rendelési idővel
Megbízási szerződéssel, heti
12 óra rendelési idővel
Megbízási szerződéssel, heti
30 óra rendelési idővel
Közalkalmazott heti 30 órában

Megyeri Zoltánné
Mészárosné Faragó Ágnes
Kugyela Mária

Közalkalmazott heti 19 órában
Közalkalmazott heti 30 órában
Közalkalmazott, heti 40
órában
A járóbeteg szakellátás esetében is számos törvény-, és rendeletmódosítás lépett életbe

2010.12.29-től hatályos volt a nemzeti erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes
közleménye a fekvő- és járóbeteg szakellátás teljesítményegységeinek forintértékéről, mely szerint: „
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. ( III.3.) Kormányrendelet alapján a nemzeti erőforrás miniszter és a
nemzetgazdasági miniszter által megállapított országos alapdíjak a 2011. januári kifizetésektől
kezdődően az alábbiak: a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,5 forint.”
2010.12.31-től hatályos a 2010. évi CLXXIII. törvény a dokumentálással kapcsolatban hozott
változást. A törvény 3. §. (9) bekezdése értelmében a járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató, a biztosított kérésére köteles – magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott –
elszámolási nyilatkozatban tájékoztatni a biztosított által igénybevett ellátásról, a szolgáltató által
igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg mértékéről.
A törvény 110. §-a rendelkezett arról, hogy a július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi
szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben
dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap lett.

A 2010. évben elkezdett gondozóintézetek, és a járóbeteg szakellátás keretében működtetett gondozói
szakrendelések ( Gyomaendrőd esetében a tüdőgondozás ) átalakításának egyik eleme a 139/2011. (
VII.21 ) Kormányrendelet, mely szerint 2011. október 1. napjától az egészségügyi intézmények a
gondozói tevékenységük után teljesítménydíjazásban részesülnek.
Például a tüdőgondozás havi 269.600 Ft-os fix díjazása megszűnik. Ez a 2012-es költségvetést érinti
negatívan. ( 3.235.200 Ft. kiesést jelent ).
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának, 2011. augusztus 11-én kelt levelében
tájékoztatta intézetünket, hogy Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás miniszter, Dr. Matolcsy
György Nemzetgazdasági miniszter egyetértésével az egészségügyi ellátások Egészségbiztosítás
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
( III.3. ) Kormányrendelet
28. számú mellékletében foglalt miniszteri tartalékkeret részleges felhasználásáról döntött az
egészségügyi szolgáltatók járóbeteg ellátásra vonatkozó TVK keretének megemelése céljából, ezen
döntés értelmében intézetünk a 2011. finanszírozási évre 1.170.579 pont többletben részesült és ezt a
2011. július havi TVK kerethez került egy összegben hozzáadásra.

A szakrendelések teljesítmény vizsgálata
A teljesítményelemzést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által visszaigazolt adatokból
készítettük el két év hasonló időszakában ( 2010-es finanszírozás év: 2009.11.-2010.10.
2011-es finanszírozás év: 2010.11.- 2011.10.).
( A visszamenőleges jelentések miatt az adott időszakra vonatkozó tényleges adatok az elemzésben
foglaltaktól kismértékben eltérhetnek, de ez a szakmai átlaghoz való viszonyulást és a jellemző
tendenciákat nem befolyásolja. )
Az összesített adatok tartalmazzák az intézmény esetszámait, a beavatkozások számát, az elfogadott
pontot, valamint a hatályos finanszírozási szabályok alapján az OEP által kifizetett összeget.
A tárgyidőszakban (2010.11. -2011.10. ) a járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi órával,
és heti 80 nem szakorvosi órával 73.690 esetet láttunk el, a beavatkozások száma 317.172 volt. Az
esetszámok tekintetében a bázisidőszakhoz ( 2009.11.-2010.10.) viszonyítva mintegy 3 %-os
növekedést értünk el. A beavatkozások száma a vizsgált időszakokban közel azonos képet mutat.
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1. ábra: Teljesítmény kategóriák alakulása két év hasonló időszakában

Az OEP által visszaigazolt adatok alapján az elfogadott pontok 3 %-os, a teljesítmény díjak
8 %-os emelkedést jeleznek a bázisidőszakhoz képest.
2. Védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás
A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok
és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.
A védőnői szolgáltatás kiterjed az egyénre, a családra és a közösségre egyaránt.
Gyomaendrőd területén öt védőnői-, és két iskola- és ifjúság egészségügyi körzetet hoztak létre.
Feladatai:
• a nővédelem,
• a várandós anyák gondozása,
• a gyermekágyas anyák gondozása,
• 0-7 éves korú gyermekek gondozása,
• a tanköteles gyermekek gondozása,
• családgondozás.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata:
• alapszűrések,
• a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése,
• elsősegélynyújtás,
• az orvosi vizsgálatok előkészítése,
• a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok,
• a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése,
• részvétel az egészségtan oktatásban,
• az iskola higiénés ellenőrzésében való részvétel,
• kapcsolattartás a szülőkkel,
• pályaválasztás segítése.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi munkában Dr. Fekécs Tünde, Dr. Katona Piroska és Dr. Varga
Géza helyi gyermekorvosok, iskolaorvosként vesznek részt.
Szakmai felügyeletüket a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes szakfelügyelő védőnője látja el.
3. Háziorvosi szolgálat
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi
állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteggyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén nyolc felnőtt háziorvosi körzet került kialakításra,
melyből hét praxis vállalkozás keretében működik.
A gyomaendrődi 6-os számú körzetet intézményünk – közalkalmazott háziorvossal – működteti. A
2011. december 31-i állapotnak megfelelő kártyaszám 1378 volt.
•
•
•
•
•

Dr. Bánki Gyula
kártyaszám:
Dr. Darvas Tamás
Dr. Frankó Károly
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Lizák Anna ( praxisát helyettesíti Dr. Darvas Tamás)
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2. ábra: Kártyaszámok megoszlása
II. Bevételek alakulása
Bevételi kategória
Intézményi működési bevétel
Támogatás értékű műk. bevétel fejezeti
kezelésű előirányzattól EU-s programokra
és azok hazai társfinanszírozására
Támogatás értékű műk. bevétel tb. alapból
Támogatás
értékű
műk.
bevétel
elkülönített állami pénzalaptól

Eredeti
előirányzat
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0
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3. ábra: Bevételi források és azok aránya

adatok: ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés
%-a
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Saját bevételeink 132 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 4.841 eFt. a
következő tételekből tevődik össze:
¾ Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért
alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 350.000 Ft-ot terveztünk.
A 19/2010. ( XII.23. ) NEFMI rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról szóló jogszabály rendelkezett arról, hogy 2011. január 1. napjától nem
vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére a járművezetői alkalmassági vizsgálatok,
és annak részeként kezdeményezett további járóbeteg szakellátások. A térítésköteles ellátás 79
%-os saját bevétel növekedést eredményezett.
•

Bérleti díj bevétel: 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. A
beszámoló készítésekor a teljesítés 535 eFt-ot mutat.

•

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. Eredeti előirányzatként 1.800.000 Ft-ot terveztünk. 2011. december 31.
napjáig 140 %-os teljesítést értünk el a továbbszámlázott szolgáltatások esetében, mely abból
adódik, hogy a gázszolgáltató tárgy év márciusában küldte meg a 2010. 07. - 12. havi
szolgáltatási számláját, így az orvosoknak április, május és június hónapban tudtuk ezeket a
fogyasztásokat továbbszámlázni.

•

Működési célú kamatbevételként 1.000.000 Ft-ot terveztünk, melynek teljesítése meghaladja
az éves tervünket. ( 1.157 eFt. )

Működési célú támogatásértékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és
azok hazai társfinanszírozására
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása egészségügyi
intézmények számára” elnevezésű projektünk záró elszámolása az év végén benyújtásra került. A záró
helyszíni ellenőrzés megtörtént, a végleges pénzügyi elszámolást 2012. év elején hagyták jóvá. A
tárgyévre vonatkozó bevételi forrásunk: 4.829 eFt.

Működési célú támogatás értékű bevétel a társadalombiztosítási alapból
A járóbeteg-szakellátás tényleges bevétele 6 %-kal meghaladja a tárgyévi tervet, melynek oka a
következőkben foglalható össze:
•

A gondozó intézetek országos hálózata az egészségügyi ellátó rendszer egyik fontos eleme.
Bizonyos betegségek kapcsán az arra rászorulók a kórházi ellátást követően folyamatos,
tervszerű gondozásban részesülhetnek. A jelenlegi gondozói hálózat, több mint harminc éve
működik az országban. 2010. év elejétől elkezdték a gondozóhálózatok átalakítását, hogy az
ellátási formát korszerűsítsék, és a mai kor követelményeihez igazítsák. Ennek első, és
legfontosabb lépése a finanszírozás átalakítása volt. 2010. áprilisig a tüdőgondozás fix díja
539.100 Ft/hó volt. Ezt az összeget 2010. májusától a felére csökkentették ( 269.600 Ft/hó ).
A 2010. év végén felmerült újabb változtatási terveknek köszönhetően 2011. május hónapig
tervezhettünk a fix díjból származó bevételeinkkel a tüdőgondozás szakfeladaton. A tervekkel
ellentétben a finanszírozási rendszer változatlan maradt egészen a 139/2011. (VII.21 )

Kormányrendelet megjelenéséig, mely szerint a tüdőgondozás fix díjjal való finanszírozása
2011. október 01. napjától szűnt meg, ami a 2012-es költségvetésünkre lesz negatív hatással.
•

A labor szakfeladaton megtervezett bevételünket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
főigazgatója által – 2010. december 28-án – kiközölt teljesítmény volumen korlát alapján
terveztük meg. A labor szakfeladaton a bevételek 1.454 eFt-tal haladták meg a terveket.

•

Az esetszámok növekedésével ( 3 %-os pozitív irányban történő elmozdulás az előző
időszakhoz képest ) nőtt a jogviszony ellenőrzési díjból származó OEP bevételünk.

•

Az intézmény által működtetett háziorvosi szolgálat 2011. augusztus hónaptól kiegészítő díjra
jogosult. Az itt felmerült időarányos plusz bevételünk 1.776 eFt.

•

A 365/2010. ( XII.30 ) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. ( III.3. )
Kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
( VII.15. ) Kormányrendelet
módosításáról megjelent rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltató tárgyhónapra
jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye meghaladja az adott hónapra
előírt teljesítmény volumen korlát mértékét, a többletteljesítményt az OEP
a) 10 százalékig 30 százalékos,
b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos alapdíjjal számolja el.

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól ( Munkaügyi Központ )
A Békés Megyei Kormányhivatal - Munkaügyi Központ, Gyomaendrődi Kirendeltség
bértámogatásából a beszámoló készítéséig 509 eFt. bevételünk realizálódott.
2011. június 1. napjától két fő (4-4 órában foglalkoztatott takarítónő a védőnői szolgálat telephelyein),
és 2011. június 6. napjától egy fő (6 órában foglalkoztatott udvaros-karbantartó) a regionális
munkaügyi központ által kiközvetített, hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása kapcsán
felmerült támogatás 50 %-os mértékű.

III. Kiadások alakulása
Megnevezés

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
eFt.
Személyi juttatások
65.281
72.491
Munkaadót terhelő járulékok 15.812
17.623
Dologi kiadások
61.757
74.820

adatok: ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés
eFt.
%-ban
67.719
94
16.802
95
64.349
86

67719; 46%

64349; 43%

16802; 11%

Személyi juttatás

Munkaad.terh.jár.

Dologi kiadás

4. ábra: Kiadások alakulása
1. Személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok alakulása
A bér és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítése elmaradt a módosított előirányzathoz képest. A
személyi juttatások között számoltuk el a dolgozóknak – teljesítményértékelésen alapuló – kifizetett
illetménykiegészítést, mely november hónapban került kifizetésre, az OEP-től származó plusz
bevételünk terhére.
A Kjt. által – kötelezően – előírt pótlékok ( munkahelyi pótlék 36 %, illetve 120 %, vezetői pótlék ) is
teljesítésre kerültek.
A védőnői szolgálat esetében – a betöltetlen álláshely miatt – helyettesítési díjak kifizetésére került sor
1.862 eFt. értékben.
A vidékről munkába járó dolgozóknak 708 eFt-ot fizettünk ki közlekedési költségtérítésként.
Eleget tettünk a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 79/A. paragrafusában előírt
kötelezettségünknek, lakossági folyószámla költségtérítést fizettünk munkavállalóink részére.
Külső személyi juttatásként 2.552 eFt. kifizetésére került sor, mely tartalmazza az infekciókontroll
szolgáltatás, valamint a megbízási jogviszonyban lévő dolgozók juttatásainak értékét.
A munkaadói járulékok a fent felsorolt tételekhez kapcsolódnak. Korkedvezmény-biztosítási
járulékfizetési kötelezettségünk, két – a röntgen szakrendelésen dolgozó – kolléga után volt.
Ennek összege a 2011-es évben 879 eFt.
2. Dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások értéke az eredeti előirányzathoz viszonyítva 86 %-on teljesült.
Részleteiben:
• A szakrendelésekre, valamint a védőnői szolgálat részére 926 eFt. értékben vásároltunk
gyógyszert.
• Szakmai anyagok beszerzésére közel 3 millió forintot költöttünk.
• Kisértékű tárgyi eszközt 831 eFt. értékben vásároltunk, mely során beszerzésre kerültek az
alábbi eszközök: a számítógépes infrastruktúra fejlesztése érdekében monitorok, nyomtatók,
szünetmentes tápegységek; védőkötény a röntgen-, és a tüdőgyógyászati szakrendelésekre; a
gyógytorna telephely módosulásával berendezési tárgyak ( szekrények, bordásfal,
masszázságy, labdatartó háló ); szolgálati kerékpár és digitális csecsemőmérlegek a védőnői
hálózat részére.
• A szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján munka-, és védőruhát 357 eFtértékben biztosítottunk dolgozóinknak.

•
•
•

2011. szeptemberében a gyomaendrődi Liget Fürdő helyet biztosított a gyógytorna
szolgáltatásunknak, innentől bérleti díjat nem fizetünk, költségeink ezáltal az év hátralévő
részében 300 eFt-tal csökkentek.
Karbantartási munkálatok során az előírásoknak megfelelően elvégeztettük az orvosi
műszerek időszakos felülvizsgálatát. Az év során karbantartásra, javításra került több
belgyógyászati-, szemészeti-, és urológiai berendezés is.
Vásárolt közszolgáltatásra ( vállalkozó orvosoknak megbízási szerződésük alapján ) 34.125
eFt-ot fizettünk ki.
Vállalkozó orvos közreműködésével láttuk el 2011. évben a következő szakrendeléseket:
tüdőgyógyászat – tüdőgondozás, reumatológia, ortopédia, pszichiátria, bőrgyógyászat,
urológia, fül-orr-gégegyógyászat, sebészet ( heti három alkalommal ), szemészet.

3. Felújítási és fejlesztési kiadás
adatok: ezer Ft.
Megnevezés
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés
eFt.
eFt.
eFt.
%-ban
Felújítás
0
1600
1340
84
Felújítás ált. forgalmi adója
0
400
336
84
Gépek, berendezések vásárlása 0
2.823
290
10
Beruházás ált. forgalmi adója
0
706
72
10
Felújítás:
• 2011. augusztus 4-én aktiváltuk a járóbeteg-szakellátás telephelyén ( Hősök
útja 57. ) lévő épület felújítást 1.372 eFt. összegben. A felújítás során PVC burkolat helyett,
járólap burkolatot kapott több rendelő helyiség is. Felújításra került a mosoda-öltöző
épületének külső homlokzata, valamint a váróknál felszerelt korlátok.
• A Fő u. 3. szám alatt lévő 6. sz. háziorvosi praxis rendelőjében hajtottunk végre
átalakításokat, melyet a 467/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. határozat alapján végeztünk el.
• A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. szeptember 28-tól a Fürst S. u. 3. szám alatt lévő
védőnői szolgálatnál a téglakerítés felújítását kezdte meg, melyet októberben aktiváltunk.
• 2011. május hónapban felújításra került a Hősök úti épület riasztórendszere
149 eFt. értékben.
Fejlesztés: a belgyógyászati szakrendelésre ABPM 24 órás vérnyomásmérő holtert, a
szakrendelésre ultrahangos kezelőfejet vásároltunk 290 eFt+áfa értékben.

fizioterápia

IV. Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 374 eFt.
Ez a december végén továbbszámlázott szolgáltatásként megjelenő számlázott tételekből ered.
Az egyéb követelések mérlegsoron, az év elején nyitó tételként 1.760 eFt. szerepelt, mely az intézet
egykori dolgozója ellen indult bírósági végrehajtásból származik. A végrehajtási eljárás folytatása
iránti kérelmet 2011. január 13-án beadtuk Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtó részére. Az eljárás
nem vezetett eredményre, így a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 599/2011. (X.27. ) Gye. Kt.
határozata alapján kivezettük a követelést mérlegünkből, mely átvezetésre került a 0-ás
számlaosztályba.
V. Szállítók állománya, egyéb rövid lejáratú kötelezettség
2011. december 31. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 4.264 eFt.
Lejárt határidejű 0 Ft.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk ( TÁMOP 6.2.4. számú projekt előlege, mellyel a beszámoló
fordulónapjáig még nem számoltunk el ) 2.694 eFt.

VI. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
Költségvetési engedélyezett létszámkeretünk: 30 fő.
Átlagos statisztikai állományi létszámunk 2011.december 31-én 28 fő volt.
A munkavállalók létszámában bekövetkezett változás az előző beszámolási időszakhoz képest a
következő:
2011. június 1-től 2 fő 4 órás takarítónő látja el a védőnői szolgálat takarítási feladatait.
2011. június 6-tól 1 fő 6 órás munkavállalót foglalkoztatunk udvaros-karbantartóként.
A háziorvosi ellátás esetében az ápolónő ( megbízási szerződés után ) közalkalmazotti foglalkoztatása
2011. július 1. napjával valósult meg.
2011. augusztus 1-től pályakezdő védőnőt alkalmaztunk a gyomai védőnői szolgálatnál Fodor Csilla
személyében, aki 2012. január 31. napjával áthelyezését kérte lakóhelyétől közelebb lévő szolgálathoz.
Samu Istvánné védőnő 2011. augusztus 15. napjával tért vissza szülési szabadságáról.
VII. Önkormányzati támogatás alakulása
A 2010. évi -jóváhagyott- támogatáshoz viszonyítva mintegy 60 %-kal kevesebb önkormányzati
támogatást terveztünk, mely KT. határozatokhoz kapcsolódik.
Az eredeti előirányzatban 5.985.000 Ft. szerepelt.
Részleteiben:
Igazgató főorvos bér + járulék:
Gazdasági vezető bér + járulék 50 %-a:
Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ):
Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:
Összesen:

4.044.600 Ft.
1.295.400 Ft.
180.000 Ft.
465.000 Ft.
5.985.000 Ft.

2011. V. számú rendeletmódosítási kérelemben az önkormányzati támogatásunk 6.442 eFt-ra
változott. A módosítás a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 352/2010. (
XII.30. ) Kormányrendelet miatt vált szükségessé ( kompenzáció ).
A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 6.442 eFt volt.

5. ábra: Az önkormányzati támogatás alakulása négy év viszonylatában

VIII. Pénzmaradvány alakulása
Az intézet 2011. év végi pénzmaradványa 28.202 eFt, amely a következő tételekből tevődik
össze:
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa:
3.491 eFt.
Tárgyévi pénzmaradvány:
24.711 eFt.
Költségvetési tartalék összesen:
28.202 eFt.,
ebből az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa:
25.227 eFt.
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ( TÁMOP 6.2.4. pályázati összeg ): 2.975 eFt.
Az egészségügyben folyamatosan megjelenő finanszírozási változások, bizonytalanságok miatt
szükség van a tartalékok képzésére.
Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy pénzmaradványunkat a következő felosztásban
hagyja jóvá:
Felhalmozási célú pénzmaradvány előző évekről:
Felhalmozási célú pénzmaradvány:
Működési célú pénzmaradvány:

3.491 eFt.
4.711 eFt
20.000 eFt.

6. ábra: A pénzmaradvány alakulása 2008-2011. években
IX. A vagyoni helyzet vizsgálata
A mérlegelemzés során számos információt kapunk a költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, a vagyongazdálkodásra jellemző -kiemelkedő- eszköz és forráscsoportokra, valamint az
összetételben bekövetkezett változásokra. Az értékelés során számos elemzési mutatót számolhatunk,
és segítségükkel elemezhetjük a költségvetési szerv működésének hatékonyságát.
1.

A szabad forgóeszközök mutatója a mobil forgóeszközök arányát mutatja, mely azonnal
bevonható a költségvetési feladatok finanszírozásába:

Szabad forgóeszközök ( követelések+értékpapírok+pénzeszközök)
Forgóeszközök

= 92,5 % A mutatószám magas értéke kedvező alapot biztosít a gazdálkodási
feladatok zavartalan, folyamatos ellátásához.
2.

A tőkefeszültségi mutató az idegen és saját forrás egymáshoz viszonyított arányán keresztül a
két forrásfőcsoport megoszlására világít rá.
Kötelezettségek
‗ 7,7 %
Saját tőke+tartalék
A saját forrás és az idegen forrás arányát kifejező mutatószám alacsony értéke alapján
megállapítható, hogy a vagyon jelentős részét a saját forrás fedezi, ami a biztonságos
gazdálkodásnak is egyik meghatározó pillére.

3.

A tőkefinanszírozási mutató a tartalékok saját tőkén belüli szerepén keresztül a saját források
belső arányát mutatja be. A saját tőke és a tartalékok értéke a vagyon, illetve a költségvetési
gazdálkodás függvénye.
Tartalékok ‗
Saját tőke

45,1 %

A tartalék mértéke rámutat a gazdálkodás eredményességére.
4.

A eladósodási mutató az összes forrásból az adósságállomány arányát fejezi ki.
Összes kötelezettség
Összes forrás

‗

7,1 %

A gazdálkodás kedvező állapotát jelzi a mutató alacsony értéke. Látható, hogy
nincsenek gazdálkodási zavarok, finanszírozási gondok.
5.

A likviditási ráta számítása a fizetőképesség megítélésére alkalmas.
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek

‗

4,2

A teljes forgóeszköz állományt figyelembe véve a mutató kedvező mértéke szemlélteti, hogy a
forgóeszközök értéke 4,2-szerese a rövid lejáratú kötelezettségeknek.
6.

A rövid távú fizetési pozíció megítélésének egyik legfontosabb mutatója a forgótőke aránya,
mely kifejezi, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt.
‗

Forgóeszközök értéke – rövid lejáratú kötelezettségek
Saját forrás

24,3 %

A mutatószám tartalma alapján igen kedvezőnek mondható a rövid távú fizetési pozíció.
7.

A működés biztonságát meghatározó befektetett eszközök fedezetségi mutató az intézet
esetében igen kedvezőnek mondható, mivel jóval 100 % fölött van. Ez azt jelenti, hogy a
befektetett eszközök értékét saját források fedezték. A 100 % fölötti érték rámutat arra is, hogy a
gazdálkodás alapján képező vagyoni környezet erős.
Saját források
Befektetett eszközök

‗

132,2 %

Megnevezés
Bruttó érték év végi záró értéke
- ebből
2011.
évben
végrehajtott fejlesztés
Elszámolt értékcsökkenés
Nettó érték
Teljesen ( 0-ig ) leírt eszközök
bruttó értéke

Immateriális
javak
919
0
464
455
0

Ingatlanok
80.917
1.526
26.680
54.237
189

adatok: ezer Ft.
Gépek,
Összesen
berendezések
83.720
165.556
512
2.038
69.738
13.982
58.960

96.882
68.674
59.149

Tárgyi eszközeink ( gépek, berendezések, felszerelések ) mennyiségi-, és minőségi állapota megfelel
a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak.
X. Belső kontroll
A Városi Egészségügyi Intézmény a belső kontroll rendszerét az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többször
módosított 292/2009. ( XII.19. ) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
szóló többször módosított 193/2003. ( XI.26. ) Korm. rendelet alapján készítettük el, mely tartalmazza
mindazon elveket, eljárásokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására
szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás követelményeit.
Szabályosság
A szabályosság azt jelenti, hogy az intézet tevékenysége megfelel-e a vonatkozó szabályoknak,
előírásoknak. Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézetvezető feladata,
hogy a költségvetési szerv dolgozói számára biztosítsa
−

a hatályos központi jogszabályok és más kötelező szabályozások megismerhetőségét,

−

a belső szabályokhoz való hozzáférést.

Intézkedések a szabályosság érdekében
-

Gondoskodtunk arról, hogy az intézetet közvetlenül érintő, a mindennapi tevékenységhez
szükséges valamennyi központi jogszabály, előírás, ajánlás hozzáférhető legyen. A
gazdasági egység feladata a jogszabályok, rendeletek biztosítása, amelyeket átvételt
igazoló dokumentummal adunk át a kollégáinknak.

-

A központi jogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítottuk az adott területen
dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való részvételt, illetve
egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek beszerzését, illetve az internetes
honlapokhoz való hozzáférést.
A képzéseken, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel feltételeit a
Szervezeti és Működési Szabályzatunkban is rögzítettük.

-

2011. januárjában aktualizálásra kerültek az intézet belső szabályzatai, amelyek minden
kolléga számára elérhetőek.

A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs csatornákat
működtet:
- menedzsment megbeszélések

legalább hetente egyszer ülésezik ( hétfő 14 órától ), de inkább mindennaposnak mondhatók a
tanácskozások.
- szakmai vezető testület
terv szerint évente kétszer ülésezik, de soron kívüli összehívás is lehetséges

- szakmai értekezlet
az igazgató főorvos által összehívott – előzetes napirend és értesítés alapján szervezett –
megbeszélés az intézet orvosaival,
- munkaértekezlet
a járóbeteg szakellátásban résztvevő, egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi
foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik,
melyet az igazgató főorvos hív össze,
- igazgatói fogadó óra
az igazgató főorvos minden héten hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a
lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és az intézetben foglalkoztatottak
rendelkezésére.
Gazdaságosság
A gazdaságosság egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének
optimalizálását jelenti, a megfelelő minőség biztosítása mellett.
Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézetvezető feladata, hogy a
feladatai ellátására szolgáló bevételi és kiadási előirányzatokkal, a létszám-előirányzattal, valamint
a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a gazdaságosság
követelményeit.
A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált
erőforrások költségei – a minőség fenntartása mellett – optimalizálva legyenek.
A gazdaságosság biztosítása érdekében az alábbi feladatokat végeztük el:
- teljesítmény elszámolás, elemzés; összehasonlítás az országos adatokkal
- költségelszámolás ( adatok átvétele a számítógépes alrendszerektől, adatgyűjtés a rendszerben,
kapcsolódó adatrögzítés, belső teljesítések )
- informatikai jellegű tevékenységek ( pl: hibajavítások, összesítések elvégzése, Visual ambuláns
program módosításainak aktualizálása, adatszolgáltatás a menedzsment és szükség esetén az
érintett szervezeti egységek részére
- pályázatokkal és szerződésekkel kapcsolatos feladatok ( szerződések készítése, azok
módosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése
- egyéb ( létszámjelentés, statisztika ) esetekben
- a hatóság javaslata alapján a közreműködői szerződések helyett megbízásit kötöttünk.
- a telefonköltségek csökkentéséért több ponton ( telephelyek, telefonközpont ) kapcsolódtunk az
önkormányzati mobil flotta rendszerhez; a mobiltelefon költségek optimalizálása érdekében
részletes számlát kérünk a szolgáltatótól, a vezetékes telefonok esetében pedig magán, illetve céges
kódokat alkalmazunk. A magánbeszélgetéseket mind a mobil-, mind pedig a vezetékes telefonok
esetében kiszámlázzuk a dolgozók részére
- vagyongazdálkodásunk hatékonyságát segíti a kétévente történő, átfogó leltározás

Kockázatkezelés
A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani az intézet tevékenységében,
gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni
azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.
A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a
végrehajtás alapvető része. A vezetőnek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést
minden folyamatba beépítsék, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét.
A kockázat az intézet gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a
valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését.
A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet
célkitűzéseire.
A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ.
Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának
kockázata.
A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba
épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési
nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.
A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása,
végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a
kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a
kockázati hatás mérése és semlegesítése.

Felmérve az intézetnél előforduló legnagyobb kockázatokat, a következő intézkedéseket tettük:
- Az infrastrukturális kockázat elkerülése érdekében számítástechnikai karbantartási
szerződést kötöttünk egy helyi vállalkozóval; 2010. évben egy nagyteljesítményű szervert
vásároltunk.
Meghibásodás, elemi csapás kockázatának elhárítása érdekében minden évben
felülvizsgáljuk vagyonbiztosításunkat. Karbantartási szerződéssel rendelkezünk a
gépekre, berendezésekre, orvosi műszerekre.
- Jogi és szabályozási kockázat elkerülése érdekében előfizettünk a Magyar Közlöny
kiadványra, melyet az egyik kollégánk folyamatosan figyelemmel kísér, és jogszabályi
változás esetén – igazgatói utasításra – továbbítja az érintettekhez.
- Információs kockázatot jelent, ha az információáramlás lassú, vagy több lépcsőn jut el a
végrehajtóhoz. Havonta, vagy szükség esetén munkaértekezletet tartunk a dolgozók
részére.
- Emberi erőforrás kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében a megüresedett
álláshelyeket pályázat útján töltjük be, mely pályázati kiírás során a munkakör
betöltéséhez szükséges végzettséget előre meghatározzuk.
Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása
Az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét,
meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, az ellenőrzési pontok.

amelyek

alapján

Az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá
tartozó felelős.
Az ellenőrzési nyomvonal megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes
résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik.
A megbízható ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, hogy segítségével
feltérképezhető a szervezet összes folyamatában rejlő működési kockázat. A hibásan kialakított

ellenőrzési nyomvonal gátolhatja a szervezet folyamatainak pontos ismeretét, így a működtetését. Az
ellenőrzési pontok elégtelensége vagy az átfedések kialakulása működési zavarokhoz vezethet.
Az intézmény vezetője elkészítette az éves ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek
összegzése alapján megállapíthatjuk, hogy a munkafolyamatok elvégzése során nem került feltárásra
olyan súlyú szabálytalanság, amelynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna
kezdeményezni. A feltárt, nem jelentős összegű hibák javításra kerültek.
XI. Összefoglalás
A vezetési folyamat során a szervezet számára elérhető alternatívákat célszerű végiggondolni ahhoz,
hogy fontos jövőbeni dolgokról döntsünk. A lehetőségek közül a legmegfelelőbb döntést igyekszünk
meghozni úgy, hogy kijelöljük az elvégzendő tevékenységeket, ezeket sorrendbe állítjuk és a
szükséges erőforrás típusokat és az igénybevétel időpontjait meghatározzuk, kidolgozzuk a megfelelő
ellenőrzést és a terv teljesítésének alternatív tervét is, ha az eredeti kivitelezhetetlen lenne.
A lobbizás, mint társadalomépítő tevékenység törvényes keretek között zajlik és a kapcsolatok
kiépítése, fenntartása a negatív intézkedések hatásának kivédését is szolgálja.
Public relations tevékenységünket az őszinteség, az intellektuális integritás és a lojalitás jellemzi. Az
egészségügy azon ritka területek egyike, mellyel közvetve vagy közvetlenül a társadalom minden
rétege találkozik.
A hazai egészségügyben új elvként jelenik meg az állami egészségszervezés centralizált rendszere,
mindez az ellátók számbeli csökkentését vonja magával, a szerkezeti változtatás mellett.
Összefoglalva: a racionalizálás integrációt, harmonizációt és funkcióváltást jelent. A térségszervezés, a
progresszivitási szintek meghatározása elkezdődött az elmúlt évben; ennek során törekedtek arra, hogy
a területek átfedés mentesek legyenek. Az alapellátásban megszületett a felismerés, hogy türelmi idő (
négy év ) után az életképtelen praxisokat érdemes hagyni „kivezetődni” a rendszerből, hiszen a
tartósan betöltetlen praxisok jelentős része soha nem lesz működőképes.

Gyomaendrőd, 2012. március 9.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. 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.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
4.-6.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
1.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

2011. 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

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

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
SZJA normatív módon elosztott
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevételek

Módosított
előirányzat V.

Teljesítés

708 893

708 145
143 455
87 459
0
0
0
6 325
15 674
961 058

705 311
227 181
90 880
0
0
0
6 325
15 642
1 045 339

6 325
15 642
1 045 339

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

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

239 980
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500

239 995
30 004
4 514
29 060
4 401
5 891
1 635

93 874
322 500

93 874
322 500

93 874
322 500

82 000

82 000

93 874
322 500
0
72 961
0
0
0
3 736
10 000
820 551

20 926
610

20 926
610
0

0
21 536
1 842 204

0
21 536
1 887 426

926
1 947
186 453
1 605
2 008
192 939
2 060 671

12 737
14 369

13 285
14 439
0

13 286
17 616

27 106

27 724

30 902

4 041
8 838

4 782
10 152
0

4 775
12 888

12 879

14 934

17 663

11 137
1 473
0

11 137
1 473
0

10 236
3 066
0

12 610
52 595

12 610
55 268

13 302
61 867

3 654
140 829

3 654
140 829
0

4 841
148 289

144 483

144 483

153 130

205 674
9 707

212 889
12 645
0

212 890
12 645

215 381

225 534

225 535

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
855 874
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
20 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei-állampap
Árfolyamnyereség
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
20 000
Költségvetési bevételek összesen:
1 584 767
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
11 363
Átvett pénzeszköz működési cé
1 594
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
0
12 957
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
3 969
Átvett pénzeszköz műk c.
6 663
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
0
10 632
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
11 137
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
11 137
Oktatási ágazat összesen:
34 726
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
3 654
Átvett pénzeszköz műk c.
133 211
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
136 865
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
206 218
Átvett pénzeszköz műk c.
17 416
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
223 634
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1

Módosított
előirányzat IV.

3 736
10 000
859 610

705 311
227 181
90 880

72 961
3 507
3 736
10 315
822 393

1. melléklet
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.-7.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

5.
10.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
12 674
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 674
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
1 410
Átvett pénzeszköz műk c.
1 397
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
2 807
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
3 252
Átvett pénzeszköz műk c.
586
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
3 838
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
10 753
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
10 753
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
1 258
Műk.c.pe.átvét.
566
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség összesen:
1 824
Német Kisebbség
Saját bevétel
100
Műk.c.pe.átvét.
566
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség összesen:
666
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
139 958
Átvett pénzeszköz műk c.
330 045
Felhalm.célú bevétel
236 427
Előző évi pénzmaradvány
706 430
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes
Polg.Hiv. összesen:
Saját bevétel
156 731
Átvett pénzeszköz műk c.
345 834
Felhalm.célú bevétel
236 427
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal összesen:
738 992

1.
2.
11.
12.
13.
14.

12 674
1 410
5 747
8 033
15 190
3 252
586

3 838
13 909
250

14 159
780
566

1 346

0
13 016
0
0
13 016

1 440
5 991
8 033
0
15 464

1 481
5 991
8 033
0
15 505

2 825
773
0
0
3 598

2 825
806
0
0
3 631

13 909
848
0
0
14 757

13 335
1 769
0
0
15 104

797
717
0
0
1 514

350
667

1 017

666
213 192
217 974
234 221

250 108
169 685
215 701

665 387

635 494

232 643
238 363
242 254

269 179
192 228
223 734

713 260

685 141

4 500
600
2 000
4 338

2 731 422

876
1 000
13 314
0
2 981 237

4 500
600
2 000
4 338
0
876
3 329
15 643
0
3 013 495

3 173 210

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
55 984
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 322 827
Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 378 811
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
Hitelfelvétel összesen
Önkormányzat bevétele mindösszesen
4 110 233

55 984
1 322 827
1 378 811
0
0
0
4 360 048

55 984
1 322 827
1 378 811
0
0
0
4 392 306

-1 723
55 984
565 032
621 016
0
0
0
3 792 503

514 926
371 766
223 734
595 500

3 327 074
3 278 485
552 711
336 238
205 942
542 180

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
600
Belvíz kölcsön visszafizetés
2 000
4 338
Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/201
1 000
Közköltséges temetés visszatér
Kölcsönök visszatérülése összesen:
12 438

100
566

0
13 122
0
0
13 122

100
1 092
0
0
1 192

Önkormányzat bevétel összesen
11.

12 674

Önk:
393 072
504 718
236 427
741 145

2

469 886
413 579
242 254
655 833

118
1 092

1 210
288 574
118 393
197 909
0
604 876
306 683
141 734
205 942
0
654 359

4 474
406
1 501
6 485
217
876
3 689
17 648

1/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

11.

Előir. neve

2011. évi
terv

Módosított
előirányzat IV.

Módosított
előirányzat V.

Teljesítés

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

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
22 866
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1 333
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
735
Német Kisebbségi Önkormányzat
304
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
20 494
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
22 866
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
1 271 919
Térségi Humánsegítő Szolgálat
0
Határ Győző Városi Könyvtár
0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
0
Német Kisebbségi Önkormányzat
0
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
1 271 919
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
1 271 919
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen
1 294 785
3

3 742
509
3 422
2 629
14 009
271
31 402
0

3 742
509
3 422
2 629
14 009
271
31 402
0

3 742
509
3 422
2 629
14 009
271
31 402

1 333

1 333

1 333

735
304
29 030
55 984

735
304
29 030
55 984

735
304
29 030
55 984
0

5 529
1 317 298
0
0
0
0
0
0
1 317 298
1 322 827
1 378 811

5 529
0
1 317 298
0
0
0
0
0
0
1 317 298
1 322 827
1 378 811

0
0
2 038
0
562 994
0
0
0
0
0
0
562 994
565 032
621 016

1/b. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

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

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2011. évi terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1800
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
100
Adatszolgáltatás
30
Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b
250
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 153
Gondozási díj bevétel
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
27 375
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
Egyéb bevételek
2 000
2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
13 000
Kamatbevétel kötvény
50 000
ÁFA bevétel-befizetendő
12 297
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag
ÁFA ford.adó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Saját bevétel összesen:
139 958
Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
75
Rendszeres segély átvett pénz
249 808
Mozgáskolrátozott t, gyermektartásdíj
Mezőőri jár. átvett pénz
3 600
Közmunka tám. Munkaügyi Központtól
69 416
Közcélú munkavégzők, közmunkaprogram
323
Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
Létszámleépítés támogatása
1 200
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
1 297
Kistérségi normatíva szociális
Képviselő választás támogatása
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám.
Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét.
0
3 782
2010. évben be nem folyt támog.-komp.a.o
Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján
Települési önkormányzatoktól átvett pe.
2011. évi népszámlálás
Előző évi költs.vet.kieg., visszatér.
Előző évek költs.vet.kieg., visszatér.
Térs.szoc.gond.k. támogatása-SZOC-IBL-09-253
Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel
Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét.
4

Módosított
Módosított
előirányzat IV. előirányzat V.

Teljesítés

1800

1800

2916

100
30
250

100
30
250

200
251
68
707

1 153

1 153
92

8 140
64 827

8 140
64 827

12 497
76 416

1 813
2 000
2 000

1 813
2 139
2 000

540
2 812
8723

13 000
50 000
21 297

13 000
50 000
21 633

26 782

31 668
31 555
20 000
250 108

64 401
29 730
5 105
31 668
32 448
20 000
288 574

3 600

75
27 780
5 999
3 600

0
11 449
5 999
2 500

23 603
323

75 047
323

1 200
3 719
1 297
9 196
543
8 220

773
3 719
1 297
9 196
543
8 220

2 000
15 449
143

2 000
15 449
143

8 754

8 754

48 752
90
175
0
2 873
1 354
8 240
543
8 220
1 120
886
11 667
0
483
8 754
2 125
174
243

0
509

0
509

20 000
213 192

75
134 015

1/b. melléklet
930

Ösztöndíj pály.

9.

9.

7.

3.

Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
329 501
Támogatásértékű műk.bevétel össz
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
544
OFA-tól átvett pe.
Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján
Váll.tól átvett pe.
544
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü
330 045
Műk.célú pénzeszközátvétel összes
Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Térségi sz.gond.központ pály.pe.
Városi örökség pály.
375
67 745
Kerékpárút ép.pályázat2
77 459
Belvízrendezés VII.ütem
TIOP 1.1.1.-07 pály.eszközbesz
Otthonteremtési támogatás
20 230
IKSZT beruh. 2011. évb
2010.évben be nem folyt tám.(akadály
165 809
Támogatásértékű felhalmozási bev.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Belterületi útép. lakossági hj.
1 485
10 000
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj
1 000
Útépítési hozzájárulás (előző év
Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll
Otthonteremtési támogatás
Rek.alap bev. Vízmű
45 000
13 133
Ipari Park telekvásárlás áfa vig.
70 618
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív
236 427
Felh.célú pénzeszközátvétel összes

7.

5

212 646

164 357

544

544

115 647

2 603
143
4 784
5 328
217 974

4 784
5 328
169 685

205
375
67 745
0
43 954

205
375
67 745
0
43 954

20 230
66 339
198 848

0
66 339
178 618

205
0
68 391
0
42 911
4 365
0
65 645
181 517

1 575
10 000
1 000
7 010
2 655
0
13 133
35 373
234 221

1 575
10 000
1 000
7 010
4 365
0
13 133
37 083
215 701

0
8 558
824
7 010
0
0
0
16 392
197 909

2 746
118 393

1/c melléklet

Gyomaendrőd Önkormányzat 2011 évi normatív támogatása
2010. év
Megnevezés

telj.mut.

mutató

2011. év koncepció

fajlagos mutató2010.évi normatíva telj.mut.

mutató

2011. év

fajlagos mutató
2011.évi normatíva telj.mut.

mutató

fajlagos mutató011.évi normatíva

Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel.

14 777

1 947

28 770 819

14 625

2 769

40 496 625

14 625

Tömegközlekedési feladatok

14 777

0

0

14 625

0

0

14 625

Települési sportfeladatok

14 777

0

0

14 625

0

0

14 625

1

3 000 000

3 000 000

1

3 000 000

3 000 000

1

Körzetközpontonként egységes

2 769

40 496 625
0
0

3 000 000

3 000 000

Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai

10 054

276

2 774 904

8 294

276

2 289 144

8 294

276

2 289 144

Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad.

15 499

229

3 549 271

124

28 600

3 546 400

124

28 600

3 546 400

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

15 499

56

867 944

15 337

56

858 872

15 337

56

858 872

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

546

7 729

4 220 034

567

7 729

4 382 343

567

7 729

4 382 343

1 019

2 612

2 661 628

1 019

2 612

2 661 628

0

0

1

5 000 000

5 000 000

1,5

7 500 000

Lakott külterülettel kapcs.fel.

1 030

2 612

2 690 360

14 777

0

0

7 000 000

1

7 000 000

Közművelődési feladatok

14 777

0

Pénzbeli szociális juttatások

14777

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

5 000 000

0

0

112 068 768

Lakáshoz jutás feladatai

0

0

0

0

104 224 000

96 525 000

0

0

Családsegítés

15 996

395

6 318 420

15 828

395

6 252 060

15 828

395

6 252 060

0

Gyermekjóléti Szolgálat

15 996

395

6 318 420

15 828

395

6 252 060

15 828

395

6 252 060

11.c Otthonközeli ellátás
-ca) …házi gondozás és szoc.étk.

36

221 450

7 972 200

-cb) …szoc.étkezés és nappali

72

143 943

10 363 860

-cc) …csak szoc. étkezés

125

55 363

6 920 313

225

55 360

12 456 000

225

55 360

12 456 000

-cd) …csak házigondozás

14

166 088

2 325 225

65

166 080

10 795 200

65

166 080

10 795 200

-ce) …csak nappali ellátás

101

88 580

8 946 580

158

88 580

13 995 640

158

88 580

13 995 640

1

1 996 550

1 996 550

2

1 996 550

3 993 100

2

1 996 550

3 993 100

26

405 600

10 545 600

26

405 600

10 545 600

26

405 600

10 545 600

59

710 650

41 928 350

86

710 650

61 115 900

86

710 650

61 115 900

-bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell.

89

635 650

56 572 850

54

635 650

34 325 100

54

635 650

34 325 100

-bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos

10

635 650

6 356 500

9

635 650

5 720 850

9

635 650

5 720 850

21

309 350

6 496 350

28

309 350

8 661 800

28

309 350

8 661 800

11.e Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
11. j Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell.
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
12.b Átl.ápolást , gondozást igénylő ellátás

2009/2010. 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legfelj.napi 8 óra

2009. szept.1-től iskolai okt- 3. évf.
2009. szept.1-től iskolai okt- 4. évf.

0

0

12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

2009. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.

0

0

-ac) Demens betegek bentlakásos int.ell.

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

0

8,9
13,8
5,2
9,6

2 350 000

0

110

2 350 000

13 943 333

241

2 350 000

21 620 000

90

2 350 000

8 146 667

110

2 350 000

15 040 000

6

0

0

0

1/c melléklet
2009. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf.
2009. szept.1-től iskolai okt- 7. évf.
2009. szept.1-től iskolai okt- 8. évf.
2009. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf.
2009. szept.1-től iskolai okt- 11 évf.
2009. szept.1-től iskolai okt- 12-13 évf.
Alapfokú zene
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.

14,8
9,3
10,8
12,3
8,3
12,5
2
3,9
3,1

220

2 350 000

23 186 667

121

2 350 000

14 570 000

123

2 350 000

16 920 000

148

2 350 000

19 270 000

84

2 350 000

13 003 333

118

2 350 000

19 583 333

92

2 350 000

3 133 333

486

2 350 000

6 110 000

2 350 000

4 856 667

Kollégiumi nevelésre- gimi

2 350 000

0

Kollégiumi nevelésre- középisk.

2 350 000

0

369

2 350 000

5 483 333

151

2 350 000

1 566 667

Kollégiumi nevelésre- ált.isk.

napközi-1-4. évf
napközi-5-8. évf

3,5
1

59

2009. szept.1-től ált.i.SNI-magántanuló

1

224 000

149 333

2009. szept.1-től középi.SNI-magántanuló

0

224 000

0

2009.szept.1-től gyógyped.nev.visszahely

0

134 400

0

2009. szept.1-től ált.isk.-SNI-testi érzékszervi

0

358 400

0

2009. szept.1-től SNI-beszédfogy.-ovi

1

179 200

119 467

2009. szept.1-től SNI-beszédfogy.-isk

75

179 200

8 960 000

0

134 400

0

30

134 400

2 688 000
5 413 333

2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk.
2009. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma

203

40 000

2009. szept.1-től nyelvi felkészítő

32

64 000

1 365 333

2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene

92

44 900

2 753 867

486

17 600

5 702 400

49

15 300

499 800

0

15 300

0

16

36 300

387 200

2009. szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró

6

36 300

145 200

2009. szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró

10

36 300

242 000

2009. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter.

22

165 000

2 420 000

2009. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter.

37

165 000

4 070 000

2009. szept.1-től-szak.Koll.lakhatási feltételek megter.

0

165 000

0

2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc
2009. szept.1-től gimi.bejáró
2009. szept.1-től középisk.bejáró
2009. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró

0
2010/2011. 4 hónapra, és 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja
2010. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 3. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 4. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 7. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 8. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf.

8,3
0
13,5
6,1
6,2
16
7,4
10,2
15,2

102

2 350 000

0

2 350 000

6 501 667

0

7,9

97

2 350 000

0

2 350 000

12 376 667

0

2 350 000
7,9

97

0

2 350 000

12 376 667

2 350 000

0

237

2 350 000

10 575 000

13,1

230

2 350 000

20 523 333

13,1

230

2 350 000

20 523 333

105

2 350 000

4 778 333

6,7

115

2 350 000

10 496 667

6,7

115

2 350 000

10 496 667

94

2 350 000

4 856 667

6,9

104

2 350 000

10 810 000

6,9

104

2 350 000

10 810 000

237

2 350 000

12 533 333

15,7

233

2 350 000

24 596 667

15,7

233

2 350 000

24 596 667

97

2 350 000

5 796 667

7,5

98

2 350 000

11 750 000

7,5

98

2 350 000

11 750 000

133

2 350 000

7 990 000

10,4

136

2 350 000

16 293 333

10,4

136

2 350 000

16 293 333

183

2 350 000

11 906 667

12,4

149

2 350 000

19 426 667

12,4

149

2 350 000

19 426 667

7

1/c melléklet
2010. szept.1-től iskolai okt- 11. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 12. évf.
2010. szept.1-től iskolai okt- 13. évf.
Alapfokú zene
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.
Kollégiumi nevelésre- ált.isk.
Kollégiumi nevelésre- gimi
Kollégiumi nevelésre- középisk.
napközi-1-4. évf

6,3
8,3
3,2
1,9
4
0
3,2
0
3,6
0,8

64

2 350 000

4 935 000

5,8

59

2 350 000

9 086 667

5,8

59

2 350 000

9 086 667

84

2 350 000

6 501 667

8,2

83

2 350 000

12 846 667

8,2

83

2 350 000

12 846 667

30

2 350 000

2 506 667

3,1

29

2 350 000

4 856 667

3,1

29

2 350 000

4 856 667

88

2 350 000

1 488 333

2,3

106

2 350 000

3 603 333

2,3

106

2 350 000

3 603 333

496

2 350 000

3 133 333

3,0

379

2 350 000

4 700 000

3,0

379

2 350 000

4 700 000

0

1,4

27

2 350 000

2 193 333

1,4

27

2 350 000

2 193 333

2 350 000

2 506 667

1,5

28

2 350 000

2 350 000

1,4

28

2 350 000

2 193 333

0

0,6

11

2 350 000

940 000

0,6

11

2 350 000

940 000

373

2 350 000

2 820 000

3,7

381

2 350 000

5 796 667

3,7

381

2 350 000

5 796 667

0,8

0,8

0
62
0
127

2 350 000

626 667

120

2 350 000

1 253 333

120

2 350 000

1 253 333

2010. szept.1-től SNI-magánt-ált.i

1

224 000

74 667

1

224 000

149 333

1

224 000

149 333

2010. szept.1-től SNI-magánt-középi

0

224 000

0

1

224 000

149 333

1

224 000

149 333

2010. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi

0

358 400

0

1

358 400

238 933

1

358 400

238 933

2010. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi

0

358 400

0

4

358 400

955 733

4

358 400

955 733

2010. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy.

1

179 200

59 733

3

179 200

358 400

3

179 200

358 400

2010. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy.

67

179 200

4 002 133

70

179 200

8 362 667

70

179 200

8 362 667

0

134 400

0

0

134 400

0

27

134 400

1 209 600

21

134 400

1 881 600

napközi-5-8. évf

2010. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
2010. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk.
2010. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma

134 400

0

21

134 400

1 881 600
5 333 333

204

40 000

2 720 000

200

40 000

5 333 333

200

40 000

2010. szept.1-től nyelvi felkészítő

33

64 000

704 000

36

64 000

1 536 000

36

64 000

1 536 000

2010. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene

88

44 900

1 317 067

106

44 900

3 172 933

106

44 900

3 172 933

496

17 600

2 909 867

379

17 600

4 446 933

379

17 600

4 446 933

50

15 300

255 000

39

15 300

397 800

39

15 300

397 800

0

15 300

0

3

15 300

30 600

3

15 300

30 600

0

0

2010. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc
2010. szept.1-től gimi.bejáró
2010. szept.1-től szakköz.bejáró

0

0

0

2010. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró

15

36 300

181 500

17

36 300

411 400

17

36 300

411 400

2010. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

9

36 300

108 900

6

36 300

145 200

6

36 300

145 200

2010. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró

4

36 300

48 400

5

36 300

121 000

5

36 300

121 000

0

0

0

0

0

2010. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter.

22

165 000

1 210 000

27

165 000

2 970 000

27

165 000

2 970 000

2010. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter.

40

165 000

2 200 000

28

165 000

3 080 000

28

165 000

3 080 000

0

165 000

0

11

165 000

1 210 000

11

165 000

1 210 000

2 350 000

0

96

2 350 000

6 110 000

7,8

96

2 350 000

6 110 000

2010. szept.1-től-szakkö.Koll.lakhatási feltételek megter.
2011/2012. 4 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja

7,8

2 350 000

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

0

12,6

221

2 350 000

9 870 000

12,6

221

2 350 000

9 870 000

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

7,0

120

2 350 000

5 483 333

7,0

120

2 350 000

5 483 333

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

8,7

132

2 350 000

6 815 000

8,7

132

2 350 000

6 815 000

13,5

200

2 350 000

10 575 000

13,5

200

2 350 000

10 575 000
13 943 333

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

17,8

233

2 350 000

13 943 333

17,8

233

2 350 000

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

11,8

142

2 350 000

9 243 333

11,8

142

2 350 000

9 243 333

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

16,2

164

2 350 000

12 690 000

16,2

164

2 350 000

12 690 000

Alapfokú zene

4,5

100

2 350 000

3 525 000

4,5

100

2 350 000

3 525 000

Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv.

6,3

350

2 350 000

4 935 000

6,3

350

2 350 000

4 935 000

8

1/c melléklet
Kollégiumi nevelésre- ált.isk.

2,8

23

2 350 000

2 193 333

2,8

23

2 350 000

2 193 333

Kollégiumi nevelésre- gimi

4,9

40

2 350 000

3 838 333

4,9

40

2 350 000

3 838 333

Kollégiumi nevelésre- középisk.

0,0

2 350 000

0

napközi-1-4. évf

3,8

398

2 350 000

2 976 667

3,8

napközi-5-8. évf

0,7

0,7

2 350 000

0

398

2 350 000

2 976 667

115

2 350 000

548 333

1

224 000

74 667
0

115

2 350 000

548 333

2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i

1

224 000

74 667

2011. szept.1-től SNI-magánt-középi

0

224 000

0

224 000

2011. szept.1-től visszahelyezett tan.

0

134 400

0

134 400

0

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

2

358 400

238 933

2

358 400

238 933

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

4

358 400

477 867

4

358 400

477 867

2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy.

3

179 200

179 200

3

179 200

179 200

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

46

179 200

2 747 733

46

179 200

2 747 733

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

0

156 800

0

156 800

0

30

156 800

1 568 000

30

156 800

1 568 000

198

40 000

2 640 000

198

40 000

2 640 000

2011. szept.1-től nyelvi felkészítő

35

64 000

746 667

35

64 000

746 667

Középszintű érettségi vizsga lebony.

85

6 000

510 000

85

6 000

510 000

Szakmai, informatikai fejl.feladatokra

1 236

1 750

2 163 000

1 236

1 750

2 163 000

40

15 300

204 000

40

15 300

204 000

0

15 300

0

15 300

0

2011. szept.1-től gimi.bejáró
2011. szept.1-től szakköz.bejáró
Kedvezményes óvodai étkeztetés
Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés

38

65 000

2 470 000

41

68 000

2 788 000

41

68 000

2 788 000

392

65 000

25 480 000

478

68 000

32 504 000

478

68 000

32 504 000

Kedvezményes középisk. étkeztetés

46

65 000

2 990 000

52

68 000

3 536 000

52

68 000

3 536 000

Kedvezményes kollégiumi étkeztetés

38

65 000

2 470 000

42

68 000

2 856 000

42

68 000

2 856 000

0

0

671

12 000

8 052 000

671

12 000

8 052 000

RGYK.kieg hj.5-6-7.évf.étk.

105

20 000

2 100 000

ingyenes tankönyv

649

10 000

6 490 000

1264

1 000

1 264 000

Ált.hj.tanulók tankönyv tám.
Közoktatás összesen:

371 070 800

Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen:

709 074 118

Pedagógiai szakszolgálat

4

4

900000

3 600 000

Ped.szakvizsga, továbbképzés támog.
Osztályfőnöki pótlék kieg.
Gyógyped.pótlék kieg.
Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 7+78
8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen

85

85

9400

799 000
4 399 000

0
5 110 167

362 883 933

362 727 267

703 456 255

698 100 589

5

6

1 200 000

6 400 000

5

6

1 200 000

6 400 000

140

140

10 500

1 470 000

140

140

10 500

1 470 000

67

66

26 000

1 733 333

67

66

26 000

1 733 333

6

6

65 000

390 000

6

6

65 000

390 000

85

85

9 400

799 000

85

85

9 400

799 000

10 792 333

10 792 333

Szja 8 %

103 441 600

93 874 480

93 874 480

93 874 480

Jöv.diff.mérs.

360 871 844

317 511 610

322 499 610

322 499 610

1 177 786 562

1 125 634 679

Mindösszesen:

9

1 125 267 012

2.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Módosított
Módosított
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2010. évi terv
Előirányzat neve
előirányzat IV. előirányzat V.
szám szám szám neve neve
4.-6.
Oktatási ágazat
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
155 043
166 430
166 916
2.
Munkaadót terhelő jár.
41 646
44 427
43 749
3.
Dologi kiadás
43 542
53 381
55 574
4.
Pénzeszköz átadás
509
1 395
5.
Ellátottak juttatása
2 860
2 942
2 942
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös
243 091
267 689
270 576
5.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
136 967
145 542
145 166
2.
Munkaadót terhelő jár.
37 198
39 431
38 508
3.
Dologi kiadás
38 615
49 590
54 449
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
3 300
3 300
2 552
5.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss
216 080
237 863
240 675
6.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
99 040
101 341
99 566
2.
Munkaadót terhelő jár.
26 650
27 063
26 763
3.
Dologi kiadás
26 041
27 047
29 315
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
698
698
6.
3.
Kner Imre Gimnázium összes
151 731
156 149
156 342
4.-6.
Oktatási ágazat összesen
1.
Személyi juttatás
391 050
413 313
411 648
2.
Munkaadót terhelő jár.
105 494
110 921
109 020
3.
Dologi kiadás
108 198
130 018
139 338
4.
Pénzeszköz átadás
1 395
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 940
6 192
6.
Oktatási ágazat összesen:
610 902
661 192
667 593
7.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
65 281
72 486
72 491
2.
Munkaadót terhelő jár.
15 812
17 622
17 623
3.
Dologi kiadás
61 757
75 149
74 820
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
7.
Városi Egészségügyi Intézmény öss
142 850
165 257
164 934
8.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
207 863
220 373
219 123
2.
Munkaadót terhelő jár.
55 772
56 486
56 486
3.
Dologi kiadás
193 721
196 878
211 244
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
8.
Térségi Szoc.Gondozási Központ ös
457 356
473 737
486 853
9.
Polgármesteri Hivatal
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Személyi juttatás
26 145
25 798
26 541
2.
Munkaadót terhelő jár.
6 983
6 889
7 019
3.
Dologi kiadás
5 882
6 323
5 898
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
1.
Térségi Humánsegítő Szolgál
39 010
39 010
39 458
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
13 161
13 161
14 828
2.
Munkaadót terhelő jár.
3 489
3 489
3 819
3.
Dologi kiadás
6 860
8 483
7 595
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
2.
Városi Könyvtár összesen:
23 510
25 133
26 242
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
30 266
30 266
30 866
2.
Munkaadót terhelő jár.
7 972
7 972
8 022
3.
Dologi kiadás
9 343
8 863
6 329
4.
Pénzeszköz átadás
0

10

Teljesítés

166 470
43 628
54 474
886
2 942
268 400
144 809
38 456
50 693
0
2 552
236 510
97 575
25 705
29 014
698
152 992
408 854
107 789
134 181

650 824
67 719
16 802
64 349

148 870
217 864
56 485
211 144

485 493

26 441
7 017
5 954
0
39 412
14 827
3 818
7 560

26 205
30 899
8 018
5 373

2.melléklet

5.

Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss
47 581
47 101
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
16 552
16 552
2.
Munkaadót terhelő jár.
4 469
4 469
3.
Dologi kiadás
14 540
22 097
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és T
35 561
43 118
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
631
845
4.
Pénzeszköz átadás
1 928
1 236
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
2 559
2 081
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
58
58
2.
Munkaadót terhelő jár.
14
14
3.
Dologi kiadás
898
898
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
970
970
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1.
Személyi juttatás
233 516
214 947
2.
Munkaadót terhelő jár.
59 476
57 859
3.
Dologi kiadás
269 821
336 339
4.
Pénzeszköz átadás
436 282
485 047
5.
Ellátottak juttatása
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb
999 095
1 094 192
9.
Polgármesteri Hivatal összesen
1.
Személyi juttatás
319 698
300 782
2.
Munkaadót terhelő jár.
82 403
80 692
3.
Dologi kiadás
307 975
383 848
4.
Pénzeszköz átadás
438 210
486 283
5.
Ellátottak juttatása
9.
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 148 286
1 251 605
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
983 892
1 006 954
2.
Munkaadót terhelő jár.
259 481
265 721
3.
Dologi kiadás
671 651
785 893
4.
Pénzeszköz átad., egyé
438 210
486 792
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 940
Működési kiadások mindösszesen:
2 359 394
2 552 300
3.
4.

11

0
45 217

44 290

17 079
4 607
22 407
0
0
44 093

16 051
4 262
21 899

50
0
963
1 236
0
2 249

28
0
960
760

42 212

1 748

80
0
1 366
50
0
1 496

68
0
915
50
1 033

233 602
61 104
379 099
496 468

230 852
59 833
355 825
433 337

1 170 273

1 079 847

323 046
84 571
423 657
497 754
0
1 329 028

319 166
82 948
398 486
434 147
1 234 747

1 026 308
267 700
849 059
499 149
6 192
2 648 408

1 013 603
264 024
808 160
435 033
6 192
2 527 012

2/a. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. 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.

42110010
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.
84111610
1.
2.
3.
4.
84111510
1.

Adatok E Ft-ban
Előirányzat
2011. évi
Cím Alcím
Módosított
Módosított
Teljesítés
előirányzat IV. előirányzat V.
neve
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
0
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
0
Dologi kiadás
0
1 800
1 800
1 798
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
0
1 800
1 800
1 798
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás (Kam
5 232
5 232
5 232
4 260
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
5 232
5 232
5 232
4 260
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
8 800
25 889
25 889
23 108
Pénzeszköz átad.,
13 974
13 974
13 974
12 139
Összesen:
22 774
39 863
39 863
35 247
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő jár.
0
0
Dologi kiadás
4 000
6 625
6 625
6 304
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
0
Összesen
4 000
6 625
6 625
6 304
Útépítés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
0
Dologi kiadás
20 782
25 483
25 483
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
20 782
25 483
25 483
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
0
Dologi kiadás
6 000
6 336
6 336
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
Összesen:
0
6 000
6 336
6 336
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
0
Dologi kiadás
1 950
1 950
1 949
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
Összesen:
0
1 950
1 950
1 949
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
0
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
0
0
0
Dologi kiadás
15 214
15 214
26 023
26 023
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
Összesen:
15 214
15 214
26 023
26 023
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
0
Dologi kiadás
27 000
27 221
27 221
27 072
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
2 254
2 254
1 879
Összesen:
27 000
29 475
29 475
28 951
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
9 767
8 241
8 241
8 084
Munkaadót terhelő
2 540
2 143
2 143
2 135
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen
12 307
10 384
10 384
10 219
Kisebbségi Képviselőválasztás
Személyi juttatás
15
15
15
Munkaadót terhelő jár.
4
4
4
Dologi kiadás
3
3
1
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
22
22
20
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi
319
319
319
12 juttatás
Szakfel.

2/a. melléklet

2.
3.
4.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

81
121

Személyi juttatás
5 694
Munkaadót terhelő
1 447
Dologi kiadás
997
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
8 138

5 694
1 447
997

Személyi juttatás
6 242
Munkaadót terhelő
1 549
Dologi kiadás
145
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
7 936

Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612
1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.
84190690
1.
2.
3.
4.
84140210
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
84140311
1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

449
5 902
1 493
942

6 242
1 549
145

6 522
1 625
485
0

6 516
1 596
340

7 936

8 632

8 452

123 365
30 860
112 742
3 000
269 967

125 403
31 411
115 382
3 040
275 236

124 268
31 157
114 572
4 028
274 025

122 076
30 201
109 125
1 028
262 430

Személyi juttatás
7 871
Munkaadót terhelő
1 944
Dologi kiadás
3 911
Pénze. átad., egyéb tám.
13 726

7 871
1 944
3 911

8 021
1 984
3 911
0
13 916

8 014
1 972
2 768
12 754

14 409

3 753
984
9 578
0
14 315

3 733
865
8 839
375
13 812

0

176
0
0
0
176

176
0
0
0
176

0

0
0
0
0
0

0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyé

1.
2.
3.

81
49

5 902
1 503
997
0
8 402

Összesen:
Okmányiroda

84112611

521

81
121
0
521

Személyi juttatás
3 693
Munkaadót terhelő
924
Dologi kiadás
10 542
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
15 159
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:
0
Finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
34 000
0
Pénze. átad., egyé
Összesen:
34 000
Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
13 138
Pénze. átad., egyé
13 872
Összesen:
27 010
Vállalkozói iroda
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
882
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
882
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
2 603
Munkaadót terhelő
612
Dologi kiadás
97
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
3 312

13

8 138

13 726
3 693
924
9 792

35 628
0
35 628

0
0
35 628
0

8 337

29324

35 628

29 324

0
14 350
13 872
28 222

0
0
14 350
13 872
28 222

0
0
14 350
13 872
28 222

0
882
0
882

0
0
882
0
882

0
0
571

948
552
1 500

0
0
956
552
1 508

2 603
612
97
0
3 312

2 643
612
437
0
3 692

571

956
552
1 508
2 632
609
428
3 669
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84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
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.

9 955
2 146
2 951
0
15 052

9 955
2 146
2 951
0
15 052

10 309
2 146
2 951
0
15 406

10 155
2 147
1 140

593
160

593
160

593
160
129

0
753

0
753

593
160
130
0
883

216
58
1 000
0
1 274

227
58
1 132
0
1 417

227
58
1 132
0
1 417

259
44
1 147

20 325
20 325

0
0
37 315
0
37 315

33 226
33 226

0
0
500
32 726
33 226

500
29 927
30 427

7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

7 180
7 180

0
0
6 332
0
6 332

0
0
6 332
0
6 332

0
0
6 002
0
6 002

0
0
0
0
0

0
0
0
918
918

0
0
0
918
918

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
57
0
57

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
147 414
147 414

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
2 902
2 902

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
30 689
30 689

0
0
0
7 000
7 000

0
0
0
7 400
7 400

0
0
0
4 792
4 792

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
14 000

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
33 995
Összesen:
33 995
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
7 180
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
8 000
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
8 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
120
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
120
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
180 533
Összesen:
180 533
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
4 330
Összesen:
4 330
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
43 371
Összesen:
43 371
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
7 000
Összesen:
7 000

14

13 442

882

1 450

40 496
40 496
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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
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
8 581

35 754
Összesen:
44 335
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
11 020
Összesen:
11 020
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
1 800
Összesen:
1 800
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
7 400
Összesen:
7 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 000
Összesen:
3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 000
Összesen:
4 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 516
Összesen:
3 516
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
9 000
Összesen:
9 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 375
Összesen:
3 375
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 500
Összesen:
3 500

15

0
8 581
0
35 754
44 335

0
8 581
0
35 754
44 335

0
8 490
0
35 377
43 867

0
0
0

0
0
0
11 449
11 449

0
0
0
11 449
11 449

11 020
11 020

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
860
860

0
0
0
7 400
7 400

0
0
0
0
0

0
0
0
5 168
5 168

0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
2 975
2 975

0
0
3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
3 608
3 608

4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
2 291
2 291

0
0
0
0
0

0
0
0
2 695
2 695

0
0
0
2 695
2 695

0
0
0
3 316
3 316

0
0
0
3 316
3 316

0
0
0
2 522
2 522

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
16 000
16 000

0
0
0
15 029
15 029

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
1 564
1 564

0
0
0
3 500
3 500

0
0
0
3 500
3 500

0
0
0
671
671

0
0
0

0
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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.
8520211
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
91050150
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
0
0
8 522
8 522

Összesen:
Otthonteremtési támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közcélú támogatás
Személyi juttatás
62 924
Munkaadót terhelő
8 495
Dologi kiadás
3 809
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
75 228
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Védett természeti értékek megőrzése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Alapfokú oktatás -ált.iskola
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Közműv. Int.működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
840
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
16

0
0
0
8 522
8 522
0
0
0
0
0

0
0
0
8 522

7 868

8 522

7 868

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
3 304

3 294

0

3 304

3 294

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
5 125
5 125

0
0
0
5 125

4 885

5 125

4 885

36 112
4 834
3 809

24 000
3 187
3 809
0

24 000
3 187
36

44 755

30 996

27 223

0
0
0

12 700
2 020
200
0
14 920

12 580
2 017
124

0
0
0
0
0

17 909
2 888
3 209
0
24 006

17 907
2 888
3 210
0
24 005

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

495
125
815
2 000
3 435

495
125
3 781
5 776
10 177

495
125
3 781
5 775
10 176

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

0
0
0
1 140
1 140

250
67
683
0
1 000

250
67
683
0
1 000

264
71
615
0
950

0

14 721

2/a. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8531211
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
84117310
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
1 881
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
12 556
Összesen:
0
14 437
Fürdő
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
0
198
Pénzeszköz átad.,
33 000
58 407
Összesen:
33 000
58 605
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
0
1 383
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
1 800
Összesen:
0
3 183
Szakközépiskolai okt.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
593
593
Munkaadót terhelő
160
160
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
753
753
Temetkezés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
Dologi kiadás
3 241
3 241
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 241
3 241
Népszámlálás
Személyi juttatás
0
6 641
Munkaadót terhelő
0
1 613
Dologi kiadás
0
500
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
8 754
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
233 516
214 947
Munkaadót terhel
59 476
57 859
Dologi kiadás
269 821
336 339
Pénzeszköz átad.
436 282
485 047
Polg.Hiv.igazg.és egyéb
999 095
1 085 438
999 095
1 094 192
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

17

0
0
2 265
12 262
14 527

0
0
2 263
12 038
14 301

0
0
3 069
58 512
61 581

0
0
3 069
58 511
61 580

25
6
1 383
1 800
3 214

25
6
929
1 950
2 910

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

593
160
0
0
753

587
158
0
0
745

0
0
0
0
0

0
0
14
0
14

0
0
3 241
0
3 241

0
0
1 787
0
1 787

6 641
1 613
500
0
8 754

6 520
1 584
500
0
8 604

0
0

233 602
230 852
61 104
59 833
379 099
355 825
496 468
433 337
1 170 273 1 079 847
1 170 273

1 079 847

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

6.

Módosított
2011. évi terv előirányzat

Előirányzat neve

IV.

Módosított
előirányzat V.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

4.
5.

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

0

0

0

0

5.
6.

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

0

0

0

0

6.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

0

4.-6.
7.

6.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-kerít
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból épületfelújítás

0

0

0

0

0
0

2 000
2 000

2 000
2 000

1 676
1 676

4 500

1 974

1 974

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

0

4 500

1 974

1 974

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár

0

6 500

3 974

3 650

0

0

0

0

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0
0

0
0

0

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmén
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött
2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás
17 515
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk
45 000
Sportcsarnok felújítása
4 500
Csónakház felújítása
608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj.
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka
Endrődi temetőnél csatorna rekonstr.
Opel Combo autógáz beszerelés
Közmunka eszközfelújítás (földtégla gyártó gépsor)
Jókai úti óvoda ivóvíz beköt.felúj.
Népliget u.ép.kazánház és fűt.r.felúj.
Idősek otth.felúj.-a TIOP3.4.2-11/1 ép.eng.tervdok.
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen
69 015
9.
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összese
69 015
Felújítási kiadás mindösszesen:
69 015

0

0

0

2 000
17 155
45 000
4 500
4 784
1 006
721

2 000
17 155
49 886
4 500
4 784
1 006
721
427
214
950
139
900

75 166
75 166
81 666

82 682
82 682
86 656

0
19 229
39 152
3 784
0
0
721
427
214
950
139
900
1 356
66 872
66 872
70 522

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

6.
1.
1.
2.
6.
2.
4.
6.
3.
7.

18

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

Előirányzat neve

2011. évi terv

Módosított
előirányzat
IV.

Módosított
előirányzat V.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola össz

6.
6.
4.-6.

7.

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

193
193
193

193
193
193

3 529
3 529

3 529
3 529

362
362

2 425

2 425
2 526

2 425
2 526

4 200
4 200

2 425
5 954

4 951
8 673

4 951
5 506

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

480
480

1 341
1 341

1 157
1 157

0
0

0

0

Kner Imre Gimnázium
interaktív atlasz vásárlása
Kner Imre Gimnázium összesen:
0
Oktatási ágazat összesen:
0
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
0
Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés
4 200
adományból épület felújítás

1.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár

7.

0

7.
2.
3.
3.
4.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Zongora és présgép vásárlása, eszközbeszerzés
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összes
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

4.
5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbség

5.
6.

Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség

0

0

0

0

6.
7.

Német Kisebbség összesen:
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj.
Magtárlaposi lakásvásárlás
Ipari Park telekvásárlás
Kerékpárút végszámlája
Kerékpárút műszaki ell.díja
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság
Városi örökség zárás
Belterületi útépítés
Kerékpársáv és út terv
Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv
IKSZT ber.2011.évi kiadása
Út-és parkoló tervek készítése
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép.
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.
Belvíz I.ütem kötelezés
Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv
Belvíz VII. ütem
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz
Fő út Bajcsy út környezetrendezés
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre
Csónakkikötő
Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése
Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése
Védelmi övezet per területvásárlás
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés
Informatikai beruházások
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó

0

0

0

0

32 174
26 200
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500

32 174
30 001
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
3 500
1 960
40 368
0
2 500
2 000
694
1 800
3 750
88 669
5 000
1 500
1 100
1 200
450
9 675
264
16 062
1 594
1 090
117

32 174
30 001
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
3 500
1 960
0
0
2 500
2 000
694
1 800
3 750
88 669
5 000
1 500
1 100
1 200
450
9 675
264
16 062
1 594
1 090
117

16 883
30 000
45 665
87 241
1 437
2 369

19

40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800
88 669
5 000
1 500
1 100

28 959
3 375
1 960

130
826
459
3 930
86 071

1 125
1 200
450
9 675
264
16 062
4 453
1 102
117

4. melléklet
Föld és egyéb ingatlan vásárlása
Szennyvíztisztító telep elvi engedély
Sportcsarnok áfa
Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész.
Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés
Taninform program felh.jog.
OPTIJUS jogdíjas t.vás.
TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz.
Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása

1 536

1 536

1 356
500
124

1 356
500
124
349
42 659
269
2 396

400

42 519
269

Közmunka eszközbeszerzés
Mezőőrök éjjellátó kész.vat.
Belvíz VIII. pályázat műszaki szakért.
Átererz és fedőakna kész.
Szennyvíztisztító telep fejl.-e

7.
9.

7.
8.

9.
7.
8.

500
124
349
42 660
269
2 396
255
2 526
372
10 734

Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

371 387
371 387

457 654
458 134

420 171
421 512

405 874
407 031

Fejlesztési kiadás összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Beköltözési hj.visszafizetés ÁK.

375 587

464 088

430 185

412 537

8 482

8 482

8 482

7 443
7 443

7 443
7 443

7 443
7 443

0
0

1 485
1 800

1 485
0
4 000
1 831
4 885
160
2 655

1 485
0
4 000
1 841
4 885
160
314
4 365

605
0
4 000
1 841
4 885
0
314
4 365

3 285

15 016

17 050

16 010

10 728

30 941

32 975

24 492

3 333

840

2 329
876
3 986
10 000
600
39 780
60 904

658
876
3 986
10 000
600
39 780
56 740

223 500
176 830

223 500
186 760

400 330

410 260
181 968
1 891
594 119
1 087 888

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

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

Közmű 15 % visszatérítés
Környezetvéd.alap felhasználása
527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad
Körös-Kajak SE ber.c.pe.átad felajánlásból
Otthonteremtési támogatás
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.

1 536

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

9.

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
9.
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
3 333
3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön
CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt.
876
Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés
3 986
Vállalkozásfejlesztési alapból támog.
10 000
Csemetekert Óvoda tám.-716/2011. Kt.hat.
IKSZT beru-hoz pe.átad.
9.
Kölcsönök nyújtása összesen:
3 333
18 195
9.
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl.
223 500
223 500
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2)
176 830
176 830
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:
400 330
400 330
Befektetési célú ép-ok vásárlása
Egyéb fin.kiad.
Finansz.kiad. Összesen
Felhalmozási kiadás mindösszesen:
789 978
913 554
Egyéb finanszírozás kiadásai
7.

20

924 394

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
9.

Adatok E Ft-ban
Elő
Módosított Módosított
ir. Cím Alcím
2011. évi
Előirányzat neve
előirányzat előirányzat
terv
sz neve neve
IV.
V.
ám
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
700
28
28
Kitüntetési alap
200
0
0
Ifjúsági alap
0
0
0
Civil alap
3 700
0
0
Sport alap
15 000
150
150
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
1 385
60
60
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
500
0
0
Állati hulla ártalm előző évi
6 500
0
0
Rendezvények alapja
6 000
0
0
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből
0
0
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
0
0
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
733
0
0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
7 000
2 934
0
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
2 500
2 340
0
Kállai adomány
14 000
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok
1 354
1 354
1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r.
0
0
ÖNO átvett konyhai készlet rendezése
768
768
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184
440
0
Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt.
2 300
0

Alc
ím
sz
ám

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
62 149
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
15 771
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi 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
Hulladéklerakó bírság
7 500
Kötvény fel nem használt része
602 596
Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály.
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
Előző évek bérleti díj maradványa

22 951

14 937

17 604
800
0
1 522
1 848
581

17 604
800
0
1 522
1 848
0

740 671
802 820
802 820
802 820

10 000
16 438
6 000
25 378
7 500
565 980
29 541
11 000
0
5 825
5 000
0
1 100
824
0
1 485
23 496
57 146
509
0
789 577
812 528
812 528
812 528

10 000
16 438
6 000
25 378
7 500
546 338
29 541
11 000
0
5 825
5 000
0
1 100
824
0
1 485
23 496
6 212
0
0
717 911
732 848
732 848
732 848

5 000

0

0

5 000
807 820

0
812 528

0
732 848

Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, város

9.
9.

Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
7. 11.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal összesen:
11.
Céltartalék összesen:
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

21

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

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

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

Módosított
előirányzat III.

2010. évi terv

Módosított
előirányzat IV.

Teljesítés

2 731 422
1 294 785
0
0
4 026 207

2 981 237
1 378 811
0
0
4 360 048

3 013 495
1 378 811
0
0
4 392 306

3 171 487
621 016
0
0
3 792 503

2 359 394
69 015
789 978
807 820

2 552 300
81 666
913 554
812 528

2 648 408
86 656
924 394
732 848

4 026 207

4 360 048

4 392 306

2 527 012
70 522
1 087 888
0
0
3 685 422

0

0

0
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7. melléklet

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

Megnevezés
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó törlesztés
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamatfizetés
Összes kötelezettségvállalás:

2012
210 497
10 963
221 460

2013
210 513
10 534
221 047

2014
210 496
9 030
219 526

2015
210 496
7 024
217 520

2016
210 497
5 018
215 515

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

2012-ben esedékes kamatfizetés
2013-ban esedékes kamatfizetés
2014-ben esedékes kamatfizetés
2015-ben esedékes kamatfizetés
2016-ban esedékes kamatfizetés
2017-ben esedékes kamatfizetés
2018-ban esedékes kamatfizetés

5 474 014
CHF
841 986
842 050
841 986
841 986
841 986
842 049
421 971
5 474 014
CHF
43 850
42 134
36 121
28 096
20 071
12 047
1 653
183 972

Kalkulált Ft (árf. 250)
210 496 500
210 512 500
210 496 500
210 496 500
210 496 500
210 512 250
105 492 750
1 368 503 500
Kalkulált Ft (árf. 250)
10 962 500
10 533 500
9 030 250
7 024 000
5 017 750
3 011 750
413 250
45 993 000
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Forrás
kibocsájtott kötvény fel nem használt része
helyi adóbevétel
helyi adóbevétel

Forrás
kibocsájtott kötvény fel nem használt része
helyi adóbevétel
helyi adóbevétel

adatok E Ft-ban
2017
2018
210 512
105 493
3 012
413
213 524
105 906

8. melléklet

Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves
kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak
valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső
határa a korrigált bevéte 70 %-a.
Számítás alapja és összeg meghatározása:

E Ft-ban
Megnevezés

összeg

Helyi adó bevételek
Gépjárműadó
Kamat bevétel
Bírság
Osztalék bevétel
Egyéb sajátos bevételek

313 865
72 961
67 180
375
2 008
10 172

összesen

466 561

Előző években keletkezett tárgyévi fiz.köt.
-Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
-Kötvénykibocs.szárm.fiz.köt.

410 260
223 500
186 760

Adósságot keletk.éves köt.váll.felső határa
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39 411

9.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

Átszervezés
Változá
utáni
2011. évi nyitó Változá
Változ Mód.ei. Változ Mód.ei.
Mód.ei. Átl.stat.
Mód.ei.I.
Változás
s
s
engedélyezett
létszám (fő)
ás
III.
ás
IV.
V.
létszám
létszám (fő)

pedagógus
óvodapedagógus
technikai
Csárdaszállási technikai
Csárdaszállási pedagógus

45
8
28
0
1

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus
óvodapedagógus
oktatást segítő
technikai
Csárdaszállás pedagógus
Csárdaszállás technikai
Csárdaszállás óvodapedagógus

43

Kner Imre Gimnázium

26
17
3

pedagógus
technikai
sportcsarnok

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

4
23
2
1

-5
-1

-3

28
136

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés
pedagógiai sz.

7
7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus
technikai d.

14
2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

10

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-5

0

6

-2

-2

45
8
23
0
1
0
43

45
8
23
0
1
0
43

4
18
2
0

4
18
2
0

0
26
14
3
0
28
0
142
0
7
7
0
5
0
14
2
0
0
8
0
0
25

0
26
14
3
2

2

30
0
142
0
7
7
0
7
0
14
2
0
0
8
0
0

-2
2
1

45
8
23
0
1
0
41
2
5
18
2
0
0

-1

45
8
23
0
0

45
8
23
0
0

45
8
23
0
0

1

41
2
5
18
2
0
1

41
2
5
18
2
0
1

41
2
5
18
2
0
1

26
14
3

26
14
3

26
14
3

26
14
3

30
0
142
0
7
7
0
7
0
14
2
0
0
8
0
0
0

30
0
142
0
7
7
0
7
0
14
2
0
0
8
0
0
0

30

28

142

151

7
7

7
7

7
0
14
2

7

8

8

0

9
2

9.melléklet
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok
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:
közmunka program
Összesen:
rövidítések:

51
4
2
3
6

-2

66
478
94
572

-2
-14

0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
464

0
4

0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
468

Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a
létszámcsökkenés.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik
a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től
megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.
A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent
2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.)
2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő,
2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.
A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került
6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.
A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés
vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a
Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.
A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett
létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. ( 1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a

létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a
Tourinform Irodánál.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.

26

0
1

0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
469

0
0

0
0
0
49
4
2
3
6
0
64
469

-1
-1
-1

49
4
2
3
5
0
63
468

49
4
2
3
6
64
471
78
549

10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve

Megnevezés
Január
Nyitó egyenleg
1 294 785
Bevételek:
1. Helyi adó
15 000
41 322
2. Átengedett közpon
0
3. Önkormányzati sa
59 893
4. Központi ktgvetés
5. Saját bevétel
22 706
55 000
6. Átvett pénzeszköz
193 921
7. Bevételek (1.+…+6
8. Finanszírozási művelet
9. Bevétel mindössze 1 488 706
Kiadások:
75 000
10. Személyi juttatás
11. Munkaadót terhe
20 250
12. Dologi kiadás
62 000
13. Egyéb pénzeszk.
32 642
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
15. Működési kiadás
189 892
16. Felújítás
17. Beruházás
80000
18. Felhalmozási kia
80000
269 892
19. Kiadások együtte
20. Finanszírozási művelet
21. Összes kiadás (1
269 892
22. Tartalék
269 892
23. Kiadás mindössz
24. Bevétel, kiadás e 1 218 814

Adatok E Ft-ban
Február
Március
Április
Május
Június
Július
AugusztusSzeptemberOktóber Novembe DecembeÖsszesen
1 218 814 1 188 597 1 138 684 1 055 641 953 228 846 477 681 055
552 477 483 107 368 014 254 869 1 294 785
10 000
41 531
2000
59 000
24 026
45 000
181 557
1 400 371
72 000
19 440
62 000
33 334
0
186 774
25000
25000
211 774
211 774
211 774
1 188 597

68 650
41 531
2 000
59 000
35 026
95 000
301 207

6 700
41 531
2000
59 000
35 089
50 314
194 634

10 000
41 531
2 000
59 000
22 312
59 715
194 558

64 000
41 742
2500
59 000
55 000
70 572
292 814

35 214
41 531
2 500
59 000
33 468
65 544
237 257

8 000 90 336
41 531 41 531
2 500
0
59 000 59 000
34 626 35 001
75 000 75 000
220 657 300 868

1 489 804 1 368 381 1 251 698 1 141 423 1 041 111

875 613

845 291

720 364

588 671 555 737

80 000
21 600
70 634
36 334
0
208 568
13300
68415
81715
290 283

30 000
41 531
2 500
59 000
31 666
65 000
229 697

5 000
41 531
2500
59 000
33 026
55 000
196 057

4 600
41 531
1 938
59 000
31 126
50 000
188 195

100 532
25 095
54 600
36 334
0
216 561
1 674
26 676
28 350
244 911

82 045
21 637
52 677
36 334
0
192 693
4 526
30 418
34 944
227 637

82 045
21 637
48 693
38 534
0
190 909
6 000
30 200
36 200
227 109

82 045
21 637
48 693
40 844
0
193 219
6 000
40 000
46 000
239 219

82 045
21 637
48 693
37 334
0
189 709
6 000
60 335
66 335
256 044

82 045
21 637
51 263
37 334
3080
195 359
6 000
93 733
99 733
295 092

82 045
21 637
51 263
36 518
3080
194 543
25 515
65 200
90 715
285 258

82 045 82 045
21 637 21 637
60 900 60 235
36 334 36 334
0
0
200 916 200 251

290 283 244 911
60 837
67 829
351 120 312 740
1 138 684 1 055 641

227 637
70 833
298 470
953 228

227 109
67 837
294 946
846 477

239 219
120 837
360 056
681 055

256 044
67 092
323 136
552 477

295 092
67 092
362 184
483 107

285 258
67 092
352 350
368 014

217 417 453 751
116 385 101 986
333 802 555 737
254 869
0
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16 501 253 500
16 501 253 500
217 417 453 751

347 500
498 374
22 438
708 893
393 072
761 145
2 731 422
0
4 026 207
0
983 892
259 481
671 651
438 210
6 160
2 359 394
69 015
789 978
858 993
3 218 387
0
3 218 387
807 820
4 026 207

10. melléklet

Mód. terv Tényl. telj.
Eltérés
%-os telj.
Megnevezés
1 378 811
621 016 -1 255 028
23,89% Nyitó egyenleg
Bevételek:
317 480
315 500
-32 113
91,52% 1. Helyi adó
489 335
489 335
6 711
101,28% 2. Átengedett központi adók
29 379
36 150
15 517
139,67% 3. Önkormányzati sajátos bevétel
1 045 339
1 045 339
-12 459
98,97% 4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.
514 926
552 711
31 687
105,83% 5. Saját bevétel
617 036
734 175
-142 538
78,30% 6. Átvett pénzeszköz
3 013 495
3 173 210
-133 195
96,02% 7. Bevételek (1.+…+6.)
-1 723
-79 662 ########### 8. Finanszírozási művelet
4 392 306
3 792 503 -1 467 885
70,62% 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)
Kiadások:
1 026 308
1 013 603
-12 459
98,97% 10. Személyi juttatás
267 700
264 024
-10 356
96,62% 11. Munkaadót terhelő járulékok
849 059
808 160
-47 084
95,09% 12. Dologi kiadás
499 149
435 033
-44 519
91,13% 13. Egyéb pénzeszk.átadás
6 192
6 192
0
100,00% 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 648 408
2 527 012
-114 418
96,16% 15. Működési kiadás (10.+…+14.)
86 656
70 522
-37 214
81,69% 16. Felújítás
924 394
1 085 997
-186 037
70,90% 17. Beruházás
1 011 050
1 156 519
-223 251
73,50% 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.)
3 659 458
3 683 531
-337 669
91,16% 19. Kiadások együttesen (15.+18.)
1891
-46 414 ########### 20. Finanszírozási művelet
3 659 458
3 685 422
-384 083
89,95% 21. Összes kiadás (19.+20.)
732 848
-1 175 377
0,00% 22. Tartalék
4 392 306
3 685 422 -1 559 460
68,79% 23. Kiadás mindösszesen (21.+22.)
24. Bevétel, kiadás egyenlege
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11. melléklet

2011. évről áthúzódó kötelezettség vállalások és azok forrásai
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
Adatok E Ft-ban

Ivóvízhálózat és szennyvízh.rekonstr.
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Temetők felújítása
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Fő út-Bartók út gyalogos átkelőhely lét.
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Belvíz VII. ütem
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Közösségi közlekedés fejlesztése
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Belvíz III. ütem
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Kötelezettség
váll.össz.
59 225

2011.
39 152

2012.
20 073

59 225

0
39 152

20 073

Kötelezettség
váll.össz.
1 005

2011.
0

2012.
1 005

1 005

0

1 005

Kötelezettség
váll.össz.
2 867

2011.
130

2012.
2 737

0
2 867

0
130

0
2 737

Kötelezettség
váll.össz.
86 746

2011.
86 071

2012.
675

77 459
9 287

77 459
8 612

0
675

Kötelezettség
váll.össz.
30 903

2011.
213

2012.
30 690

24 865
6 038

0
213

24 865
5 825

Kötelezettség
váll.össz.
255 797

2011.
3 930

2012.
251 867

0
3 930

214 087
37 780

214 087
41 710
Kötelezettség
váll.össz.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP nett
859 171
Forrásai
Támogatás
700 270
Saját erő
158 901

2012.
38 650

2013.
384 902

2014.
431 119

2015.
4 500

29 541
9 109

319 844
65 058

347 146
83 973

3 739
761

2009.
410

2010.
5 134

2011.
39 780

2012.
6 450

2013.
2 200

2014.
1 100

0
410

0
2 983

0
0

44 655
3 726

2 200

1 100

Megjegyzés: az önerő felére az önkorm. pályázatot nyújt be a MÁK felé

Kötelezettség
váll.össz.
55 074
IKSZT beruházás (Öregszőlő) tény kiadások
Forrásai
Támogatás
47 955
Saját erő
7 119

Megjegyzés: a beruházásra az önkorm. megelőlegezett 45.324 E Ft-ot 2011.12.31-ig, pályázatban elszámolható és igényelt tám.
összege 41.931 E Ft. A 2012-2013-2014. években jelentkező szem.jellegű kiadás összege 6.024 E Ft, melyre szintén igényelhető tám.
A 2012. évi működés 3.726 E Ft önkormányzati kieg. tám-t igényel. 2012.12.31-ig a beruházás saját erő igénye 7.119 E Ft.
A támogatás sorban a tám-i összegek a realizálódás évében kerültek feltűntetésre, a 2010-2011. években az önkormányzatnak
meg kellett előlegeznie a támogatás összegét.

Kötelezettség
váll.össz.
Közmunka pr. TÁMOP 1.1.2 menedzsment b
5 414
Forrásai
Támogatás
0
Saját erő
5 414

2012.
4 602

2013.
812

0
4 602

0
812
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12. melléklet

2011. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
egyszerűsített mérlege

MEGNEVEZÉS
ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök össz.
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszk.
IV. Üzemeltetésre átad. eszk
B. Forgó eszközök össz.
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapirok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pü. eszk.
Eszközök összesen
FORRÁSOK
D. Saját tőke össz.
1. Induló tőke
2. Tőkeváltozások
E. Tartalék össz.
I. Költségvetési tartalék
II. Vállalkozási tartalék
F. Kötelezettségek össz.
I. Hosszú lejáratú kötelezettség
II. Rövid lejáratú kötelezettség
III. Egyéb passzív pü. elsz.
Források összsen

Előző évi. ktgv.
besz. záró adatai

Előző év auditált
Auditálási
eltérések
(+,-)

egyszerűsített
besz. záró adatai

1000 Ft-ban
Tárgyévi ktgv.
beszámoló záró
Auditálási
adatai
eltérések
(+,-)

11 362 855
22 829
7 535 154
355 861
3 449 011
1 551 405
3 287
143 683
0
1 391 446
12 989
12 914 260

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 362 855
22 829
7 535 154
355 861
3 449 011
1 551 405
3 287
143 683
0
1 391 446
12 989
12 914 260

11 391 997
11 531
7 736 350
338 628
3 305 488
1 091 348
2 634
198 064
0
875 770
14 880
12 483 345

9 680 378
9 837 152
-156 774
1 377 171
1 377 171
0
1 856 711
1 218 939
610 508
27 264
12 914 260

0
0
0
0
0

9 680 378
9 837 152
-156 774
1 377 171
1 377 171
0
1 856 711
1 218 939
610 508
27 264
12 914 260

10 037 059
9 837 152
199 907
866 850
866 850
0
1 579 436
1 185 382
370 254
23 800
12 483 345

0
0
0
0
0

Gyomaendrőd, 2012. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
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Tárgyévi auditált
egyszerűsített
besz. záró
adatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

11 391 997
11 531
7 736 350
338 628
3 305 488
1 091 348
2 634
198 064
0
875 770
14 880
12 483 345
10 037 059
9 837 152
199 907
866 850
866 850
0
1 579 436
1 185 382
370 254
23 800
12 483 345

12. melléklet

Kamarai tagság szám: 002819

2011.éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
1000 Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Záró pénzkészlet
Egyéb aktív és passzív pü-i
elszám. összevont záróegy.
Előző év/ek/ben képzett tartalékok
maradványa
Vállalkozási tevékenység
pénzforgalmi eredménye
Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
Finanszírozásból származó korr.
Pénzmaradványt terhelő levonások
Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg
Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel
Módosított pénzmaradvány
Egészségbizt.Alapból foly.peszk.mar.
Kötelezettséggel terh.pénzmar.
Szabad pénzmaradvány

Előző év auditált
Előző évi. ktgv.
besz. záró adatai

Tárgyévi ktgv.
egyszerűsített beszámoló záró
besz. záró adatai adatai

1 368 393

1 368 393

854 458

Tárgyévi auditált
egyszerűsített
besz. záró
adatai
854 458

8 778
0
1 263 349
0

8 778
0
1 263 349
0

12 392
0
764 057
0

12 392
0
764 057
0

113 822
1 640
0

113 822
1 640
0

102 793
-2 311
0

102 793
-2 311
0

0

0

0

0

0
115 462
5 876
100 944
8 642

0
115 462
5 876
100 944
8 642

0
100 482
21 736
78 746
0

0
100 482
21 736
78 746
0

Auditálási
eltérések
(+,-)

Auditálási
eltérések
(+,-)

Gyomaendrőd, 2012. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság szám: 002819
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12. melléklet

2011. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
egyszerűsített eredménykimutatása
1000 Ft-ban
MEGNEVEZÉS

Vállalkozási tev. bevételei
Vállalkozási tev. kiadásai
Vállalkozási tevékenység
pénzforgalmi eredménye
Vállalkozási tevékenységet terhelő
értékcsökkenési leirás
Alaptev. ellátásra felhasznált,
felh. tervezett eredmény
Pénzforg. eredményt külön jogsz.
alapján módosító tétel
Vállalkozási tev. módosított
pénzforgalmi eredménye
Tárgyévről átvitt veszteség
Megelőző év/ek/ el nem számolt
veszteségének t. évre eső része
Vállalkozási tev. helyesbített
eredménye
Vállalkozási tevékenységet
terhelő befizetés
Tartalékba helyezhető összeg

Előző év auditált
Előző évi. ktgv.
besz. záró adatai

Auditálási
eltérések
(+,-)

egyszerűsített
besz. záró adatai

Tárgyévi ktgv.
beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések
(+,-)

Tárgyévi auditált
egyszerűsített
besz. záró
adatai

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Gyomaendrőd, 2012. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság szám: 002819
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12. melléklet
2011. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás
Ellátottak juttatásai
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír
Finanszírozási kiadások összesen:
Pénzforgalmi kiadások:
Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási célú kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Kiadások összesen
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos műk. bev.
Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t.
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel
Felhalmozási és tőke jell. bev.
- Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev
Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t.
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel
Támogatások kiegészítések
-Önk.költségvet.támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése
Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev.
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev.
Finanszírozási bevételek összesen:
Pénzforgalmi bevételek:
Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási célú bevételek
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Bevételek összesen
Költségvetési bev.és kiad.különbsége
Finansz.műveletek eredménye
Továbbadási c.bev.kiad.különbsége
Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege

Eredeti előirányzat
983 892
259 481
671 651
340 801
97 409
6160
69 015
375 587
7 443
3285
3333
0
2 818 057
400 330
0
0
0
400 330
3 218 387
807 820
0
0
4 026 207
393 072
855 874
504 174
544
20 000
0
165 809
60 618
708 893
708 893
21 438
1 000
2 731 422
0
0
0
0
0
2 731 422
1 294 785
0
0
4 026 207
400 330
-400 330
0
0

Módosított
1 026 308
267 700
849 059
355 356
143 793
6192
86 656
430 185
7 443
25532
60904
0
3 259 128
400 330
0
0
0
400 330
3 659 458
732 848
0
0
4 392 306
462 512
820 551
351 460
20 306
87 083
610
191 016
9 585
1 045 339
1 045 339
21 438
4 205
3 013 495
0
0
0
0
0
3 013 495
1 378 811
0
0
4 392 306
400 330
-400 330
0
0

Gyomaendrőd, 2012. április 3.
Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság szám: 002819
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Teljesítés
1 013 603
264 024
808 160
294 138
140 895
6192
70 522
412 537
0
24492
50620
6120
3 091 303
410 260
0
181968
0
592 228
3 683 531
0
0
1 891
3 685 422
488 595
822 393
321 260
14 978
70 602
2 952
189 550
16 392
1 045 339
1 045 339
11 841
5 807
2 986 757
0
0
186 453
0
186 453
3 173 210
621 016
0
-1 723
3 792 503
516 470
-405 775
0
-3 614

13. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2011. évi vagyonáról

Eszközök
Befektetett eszközök

Önállóan gazdálkodó
Tárgyi e. és imm. jav.
Nettó értékből
intézmény
Bruttó é.
Nettó é.
Imm.jav.
Ingatlan
Gépek
Kis Bálint Ált.Iskola
318 612
216 898
64
199 624
17 210
Rózsahegyi K. Kist.Isk.
198 489
135 476
0
121 149
14 327
Kner I. Gimnázium
238 493
153 355
0
139 158
14 181
Oktatás összesen
755 594
506 944
64
459 931
45 718
Eü. Intézmény
165 556
68 674
455
54 237
13 982
Térségi Szoc.Gond.Kp.
497 304
397 669
9
390 267
4 570
Polgármesteri Hivatal
13 367 646
10 080 082
11003
6 018 142
35 864
Mindösszesen
14 786 100
11 053 369
11 531
6 922 577
100 134

34

Jármű
0
0
0
0
0
2 823
8 042
10 865

Beruházás
0
0
0
0
0
0
702 774
702 774

Adatok: E Ft-ban
Befektetett Tart. adott Üzemelt.
pü-i
Befekt.eszközök
kölcsönök, átadott
eszközök részesedés eszközök
összesen
0
0
0
216 898
0
0
1215
136 691
0
0
16
153 355
0
0
1 231
506 944
0
0
0
68 674
0
0
0
397 669
305 787
32 841 3 304 257
10 418 710
305 787
32 841 3 305 488
11 391 997

13. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2011. évi vagyonáról

Eszközök
Önállóan gazdálkodó
intézmény neve
Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Kner I. Gimnázium
Oktatás összesen
Eü. Intézmény
Térségi Szoc.Gond.Kp.
Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen

Készletek
0
0
0
0
477
2 157
0
2 634

Követelések
845
105
175
1 125
374
5183
191 382
198 064

Adatok: E Ft-ban
Forgóeszközök
Eszközök összesen
Rövid lejár.betét Pénzeszközök
Aktív pü. elsz. Forgóeszközök
0
96
78
1 019
217 917
0
93
564
762
137 453
0
104
1 411
1 690
155 045
0
293
2 053
3 471
510 415
0
26505
1 697
29 053
97 727
0
21 067
1 242
29 649
427 318
0
827 905
9 888
1 029 175
11 447 885
0
875 770
14 880
1 091 348
12 483 345
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13. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2011. évi vagyonáról

Források
Önállóan gazdálkodó
intézmények
Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Kner I. Gimnázium
Oktatás összesen
Eü. Intézmény
Térségi Szoc.Gond.Kp.
Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen

Saját tőke
Induló
Tőke vált.
216 873
60
111 778
19 752
77 914
74 983
406 565
94 795
77 634
-15 067
366 131
26 223
8 986 822
93 956
9 837 152
199 907

Adatok:E Ft-ban
Saját tőke
Kötelezettség
Tartalék
Kötelezettségek
Passz.elsz.
összesen
összesen
Ktv. Tart. Váll.tart. Rövid lejár.
Hosszú lejár
216 933
174
0
810
0
0
810
131 530
653
0
5266
0
4
5 270
152 897
1 434
0
633
0
81
714
501 360
2 261
0
6 709
0
85
6 794
62 567
28 202
0
6958
0
0
6 958
392 354
1361
0
12655
0
20 948
33 603
9 080 778
835 026
0
343 932 1 185 382
2 767
1 532 081
10 037 059
866 850
0
370 254 1 185 382
23 800
1 579 436

36

Források
összesen

217 917
137 453
155 045
510 415
97 727
427 318
11 447 885
12 483 345

13. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. december 31.-i fordulónappal készített vagyonleltárból
a vagyontárgyak összevont forgalomképesség szerinti besorolásáról
Megnevezés

Burttó érték

Halmozott écs.

Nettó érték

Polgármesteri Hivatal
12111 Ing:Földterületek,FképTelen

112 179 856

0

112 179 856

121112 Ing:Földterületek,Korl.fkép.

116 830 237

0

116 830 237

41 989 768

0

41 989 768

9 359 600

0

9 359 600

86 766 400

0

86 766 400

12113 Ing:Földterületek,F.képes
12121 Ing:Telkek,FképTelen
12122 Ing:Telkek,Korl.fkép.
12123 Ing:Telkek,F.képes

65 360 800

0

65 360 800

121311 Ing:Épületek,FképTelen

134 020 921

27 625 042

106 395 879

121312 Ing:Épületek,Korl.fkép.

459 488 286

97 752 100

361 736 186

2 401 840

2 401 840

0

101 476 113

18 241 952

83 234 161

143 134

143 134

0

194 642 421

0

194 642 421

6 034 000

0

6 034 000

5 745 620 855

1 265 652 366

4 479 968 489

1 047 067

1 047 067

0

121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes

43 438 711

12 889 081

30 549 630

1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
kforg.

347 583

347 583

0

4 016 614

926 752

3 089 862

15 980

15 980

0

121421 Ing:Építmény:Erdők,FképTelen

283 710 000

0

283 710 000

121422 Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép.

36 294 600

0

36 294 600

161211 Üz:Ing:Földterületek,FképTelen

12 260 438

0

12 260 438

161212 Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép.

162 114 000

0

162 114 000

9 654 462

0

9 654 462

66 283 453

7 259 955

59 023 498

1219312 Épületek,Nullára leírt,Korl.f
121313 Ing:Épületek,F.képes
1219313 Ing: Egyéb épületek, nullára írt
121412 Ing:Építmény:Ültetvény,korl.fogképes
121413 Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes
121491 Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen
1219491Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
forgkép.

121493 Ing:Építmény:Egyéb,F.képes
1219493 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
forgkép

161222 Üz:Ing:Telkek,Korl.fkép.
1612311 Üz:Ing:Épületek,FképTelen
1612312 Üz:Ing:Épületek,Korl.fkép.

913 139 338

146 894 560

766 244 778

3 116 626 022

895 750 638

2 220 875 384

88 810 248

25 323 975

63 486 273

414 472

414 472

0

127311 Ing:Épületek,Beruházás,FképTelen,

2 437 500

0

2 437 500

127312 Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép.

15 452 217

0

15 452 217

127313 Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Id

14 941 980

0

14 941 980

127411 Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen,

655 858 913

0

655 858 913

127412 Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép.

2 931 900

0

2 931 900

127413 Ing:Építmény,Beruházás,F.képes,Id

8 778 535

0

8 778 535

1612491 Üz:Ing:Építmény,FképTelen
1612492 Üz:Ing:Építmény,Korl.fkép.
16192492 Üz:Ing:Építmény,Nullára leírt,Korfk.

12713 Ing:Földterület,Beruházás
17111 Részvények, részes.,Nem pénzügyi

2 372 664

0

2 372 664

305 787 000

0

305 787 000

11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes

16 045 133

9 896 515

6 148 618

111933 Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leí

19 361 153

19 361 153

0

11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes

27 510 660

22 655 832

4 854 828

111943 Imm:Szellemi termékék,Nullára leí

16 087 915

16 087 915

0

131113 Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes

15 945 757

8 233 799

7 711 958

1311913 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leí

81 987 063

81 987 063

0

131121 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,fképtelen
131122 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép.

691 544

76 649

614 895

3 549 309

3 217 620

331 689

131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes

23 701 648

8 733 444

14 968 204

1311923 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára le

39 146 566

39 146 566

0

131133 Gép:Képzőművészeti a.,F.képes

11 151 136

0

11 151 136
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13. melléklet
131143 Gép:Hangszerek,F.képes

1 672 000

585 788

1 086 212

1311943 Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.ké

3 768 940

3 768 940

0

131113 Gép:Járművek,F.képes

13 013 550

4 971 233

8 042 317

132193 Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képe

46 393 430

46 393 430

0

161933 Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára

26 343 156

26 343 156

0

161932 Üz:Gép:Egyéb gép,ber,f.,Korl.fk
írt

81 401 153

81 401 153

0

69 604 701

62 217 675

7 387 026

8 195 000

4 984 172

3 210 828

47 589 430

47 589 430

0

13 376 207 172

2 990 338 030

10 385 869 142

61 007 000

0

61 007 000

0-ra

16133 Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
16143 Üz:Járművek,F.képes
161943 Üz: Nullára leírt, Járművek,F.képes
Polgármesteri Hivatal összesen:

Intézmények
12122 Korlátozottan forgalomképes telkek
12123 Forgalomképes telkek
121312 Korlátozottan forgalomképes épületek
1219312 Nullára leírt épületek

2 000 000

0

2 000 000

1 026 641 671

211 274 812

815 366 859

4 877 988

4 877 988

0

30 978 217

4 917 123

26 061 094

1219492 Nullára leírt egyéb építmények

528 913

528 913

0

11133 Forgalomképes vagyonértékű jogok

204 000

189 000

15 000

3 790 000

3 277 000

513 000

0

0

0

270 197 000

205 928 000

64 269 000

13 362 000

10 539 000

2 823 000

4 866 000

3 635 000

1 231 000

1 418 452 789

445 166 836

973 285 953

14 794 659 961

3 435 504 866

11 359 155 095

121492 Korlátozottan forgalomképes egyéb
építmény

11143 Forgalomképes szellemi termékek
111943 0-ra leírt Forgalomképes szellemi
termékek
131123 Forgalomképes gépek, berend, felsz.
132113 Forgalomképes járművek
16 Üzemeltetésre átadott eszközök
Intézmények összesen:

Önkormányzat összesen:
Tartósan adott kölcsönök

32 840 998

Befektetett eszközök összesen:
kataszter
eszköz
Kat+eszköz
intézmények
önk. Összesen

11 391 996 093
11 814 487 219

2 502 686 497

1 561 719 953

487 651 533

9 311 800 722
1 074 068 420

13 376 207 172

2 990 338 030

10 385 869 142

1 418 452 789

445 166 836

973 285 953

14 794 659 961

3 435 504 866

11 359 155 095
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14. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező-és nem kötelező feladatai 2011. évben
Sorsz.

Megnevezés

Szakfeladat

Műk.kiadás

Ennek forrásai
Műk.bevétel

Támog.ért.műk.b. Áll. támogatás SZJA átadott Önkorm.kieg t.

I.1

Igazgatás

841114,115,1

328034

78807

I.2

Vagyongazdálkodás

681000,68200

34308

137392

I

Összesen

362342

216199

II.1

Köztemető fenntartás

960302

14

II.2

Belvíz feladatok

842541

II.3

Közter. tiszt., szilárd h. 382101

II.4

Víz és csat. szolg.,

360000, 3700

6058

II.5

Helyi közutak kezelése 421100, 5221

II.6

Közvilágítás

II.7

Növény és áll. eü.

841402

40496

6325

20000

14171

35247

10526

15000

9721

31787

9230

15000

7557

29324

8735

15000

5589

11000

3373

Parkgondozás

813000

28951

Város és közgazd.

841403

28793

II.9

Közcélú, közhasznú mu 890441, 442,

II.

Település üzem. össz.

III.1

Háziorvos ellátás

III.2

ügyeleti ell

III.3

Ifjúság eü.feladatok

III.4

Védőnői ellátás

III.

Eü. ellátás összesen

III.7

Munkaegészségügy

III.

Mindösszesen

13251

14

2515

3543

0

II.8

Járóbeteg szakorv. ell

128923
-103084
25839

17993

Fekvőbeteg szakorv.e.

90058
90058

842421

III.5

16995
16995

Közter.rendje-Mezőőri, t

III.6

13251

3620
850

66412

1354

25000

551

10000

5321

8000

9134

49484

119000

58974

49278

285075

3365

54252

862101

11494

1913

9696

862102

7814

634

869042, 045

3400
11268

1387

-115
7180

1150

237

869041
862211,213,8

0
20695

2547

10846

0

135355

1759

137443

786

0

7302
-4633
0
0

156050

4306

562912,913,9

139384

51763
2826

148289

786

0

2669

54993

29000

3628

732

11293

4000

181

13016

18904

6000

1492

39000

IV.1

0

IV.2

Étkeztetés

IV.3

Házi segítségnyújtás

IV.4

Családsegítés

889922

19032

856011, 8899

39412

IV.

Szoc. alapell. össz:

197828

54589

13748

85190

V.1

Ápolást- gondozást- ny.

873011

273764

135313

20339

112303

V.2

Nappali ell. nyújtó

881011

37642

1660

57

13287

V.3

Átmeneti ell-t nyújtó

873012

14628

5680

6356

V.4

Fogyatékosok áp. gond 881000, 8810

19645

2396

10951

V.5

Támogató szolgálat

889925

12548

1622

V.6

Tanyagondnoki szolgála

889928

V.

Szoc. szakosított ell. ö.

VI.1

Gyermekvédelmi ell.

VI.2

Bölcsőde

VI.3

Iskolai napközi

VI.

Gyermekvéd. ell. össz:

VII.1

Óvodai nevelés

6216

109

364443

146780

9000

13638
2592

3000

8220

3298
2706

3993
28616

5301
5809

146890

2114
12000

30157
0

889101

7868

7868

855911, 912

70265

11201

36000

23064

78133

0

0

11201

36000

30932

851011, 012

69871

300

750

20053

21000

27768

VII.2

Nappali r. ált. műv. a. ok852011, 012,0

323034

4279

8802

201277

53000

55676

VII.

Oktatás összesen

392905

4579

9552

221330

74000

83444

17189

7058

288

3000

6843

VIII.

0

IX.1

Művelődési házak otth.

910501

IX.2

Közműv. könyvtárak

26205

1481

5991

495

8000

10238

IX.

Közműv összesen

43394

8539

6279

495

11000

17081

X.

Sportintézmény üz., di 931102, 9312

13166

3801

XI.

Tűzvédelem, polg. véd

I-XI.

Kötelező fel. összesen

XII.

Nem kötelező feladatok

910121, 123

842531

9365

1450
1894786

1450
442158

273987

532371

381058

265212
0
0
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XII.1

Növénytermelés, erdőgazd.

XII.2

Lapkiadás, Gye Hiradó

XII.3

Magas- mélyépítőipar

XII.4

Egyéb nem bolti ker.

XII:5

Üdültetés

XII.6

Vállalkozási tevékenység

XII.7

Alapfokú műv. okt.

XII.8

Középfokú képzés

XII.9

Kompetencia alapú okta

XII.10

Felnőtt oktatás

XII.11

Egyéb oktatás

XII.12

Közegészségügy

XII.13

Egyéb eü feladat

XII.14

Nevelőotthoni ellátás

0
581400

1512

949

563

1676

1676
0

552001

940

2175

852031,032

44290

2825

114960

588

-1235
0

853111, 121
856000

13203

806

23576

18160

-1077

1473

72296

17160

23443

13667

-464
0

63
869052

6002

3250

879012

57

92

910201, 9499

10753

1166

-63
483

2269
0

XII.17

Múzeum

XII.18

Civil szervezetek támoga

890301

4885

XII.19

Egyéb szórakozt., rende562100, 920,

5890

2518

XII.20

Étkeztetés szabad

23783

24656

XII.21

Fürdő

932911

61580

-35
300

9287
4885

XII.22

Egyéb

XII.23

Utazásszervezés

960900

6758

1579

XII.24

Egyéb sportfeladatok

931903

14542

241

XII.25.

Túraútvonal

XII.26

Vállalkozók háza

XII.27

Kollégiumi ell.

3372
-873
6601

54979

377

4802

0
14301
0
0
559011, 8559

30957

129

17914

12914

XII.28

Egyéb pü-i kieg. Tevék.

661902

XII.29

Nemzeti ünnep-Aug. 20.

841191

2587

1160

XII.30

Kiemelt önk.rend-Sajt és

841192

4553

1423

1171

XII.31

Testvérvárosi kapcsolato

842155

1508

XII.

Nem kötelező f. össz.

350436

42814

17900

120764

35320

484972

291887

653135

416378

I-XII.

0
1427
1959
1508
133638

ÖSSZESEN

2245222

Szoc segély

281790

17448

264342

398850

Önk.elszám. A ktg.vetési szerveikkel

872062

3848

868214
0
0

751922, 751966

0

Beszámoló összesen:

3399074

484972

313183

653135

416378

1531406

Beszámoló összesen:

3399074

484972

313183

653135

416378

1531406

0

0

0

0

0

0
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15. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2011.év

Bevételek
1.Költségvetési bevételek
Ebből:
Intézményi ellátás díja
Alkalmazottak térítése
Alaptev.összefüggő áru
Alaptev szolg .díjbev.
Váll.tev. bev
Hatósági jogkörhöz köt
Bérleti díj bev.
Befolyt ÁFA
Egyéb sajátos bevétele
Kamat bevétel

Műk. Célú pe.átvét.áhInt.és Önk. Saját folyó bev
Támog.ért.TB től átvett pén
Támog.ért.működési bev.
Műk.c.tám..kölcs.visszatér
Működési célú hitel
Előző évi pénzmaradv.igén
Normatív államihozzájár ös
SZJA bevétel
Vis-maior tám
Központosított állami tám.
Egyéb közp.állami tám.
Állami hozzájár. És tám. ös
Egyéb bevétel
ebből helyi adó
Kiegyenlitő függő átfutó
2. Működési célú bevéte
2.pont aránya az 1.pontho

Teljesítés összege év
2008
2009
2010
4 600 465 4 329 364 3 529 118

2011
3 792 503

192 382
9 826
2 814
25 365
0
2 823
79 479
96 107
6 265
107 554

193 518
14 374
2 652
29 994
0
2 827
95 118
66 308
5 903
168 970

198 428
17 049
2 707
22 922
0
3 663
102 655
63 526
13 256
99 418

208 193
3 212
2 588
20 868
0
3 623
117 182
57 182
10 172
65 575

16 256
538 871
142 451
168 982
0
0
38 224

11 477
591 141
134 537
147 720

23 370
546 994
140 606
200 524
4 245
0
9 836

14 978
503 573
142 951
170 232

1 074 636 1 116 212
476 573
464 992
0
61 353
71 706
61 996
1 674 558 1 652 910
437 243
586 830
323 266
386 746
1 851
3 002 180 3 113 138
65,26%
71,91%

1 060 866
448 597
0
76 500
0
1 585 963
423 601
309 116
-79 662
2 832 107
80,25%

Adatok: E Ft-ban
Teljesítés összege év
Kiadások
2008
2009
2010
3 437 543
1.Költségvetési kia 4 122 285 3 131 977
Ebből:
Személyi juttatás
1 121 051 1 127 329
1 193 772
Munkaadót terhelő
355 274
324 997
296 267
Dologi kiadás
825 439
856 955
891 826
Pénzeszköz átadások
34 498
21 780
45 778
Műk.c.támogértékű
Áh-n kívülre végleg
174 666
140 695
153 632
Ellátottak pénzbeli
6 634
6 186
4 705
240 106
258 099
Társadalom.- szocp 222 883

2011
3 685 422
1 013 603
264 024
808 124
20 874
140 895
6 192
273 300

55 984
932 492
416 374
6 325
11 590
15 642
1 382 423
410 753 Függő átfutó kiegy
10 711
278 011
-1 723
2 664 193 2. Működési célú 2 751 156
70,25% 2. Pont aránya az 1
66,74%

40

-10 673

-46 414

1 891

2 707 375
86,44%

2 797 665
81,39%

2 528 903
68,62%

15. melléklet
Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2011. év

Bevételek
1.Költségvetési bevételek
Ebből:
Támogatás

Teljesítés összege év
2008
2009
2010
4 600 465 4 329 364 3 529 118
69 157

102 153

55 897

- Céltámogatás
0
-Vis-maior
6 300
0
- Céljellegű decen
- TEKI
0
62 857
82 846
- Központosított á
- Egyéb közp. Állami
19 307
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök
Normatív állami tám-ból:
0
Társadalmilag elmarado
0
Lakáshoz jutás feladata
21 876
23 015
Magánszemélyek kommun
Telekadó 20%-a
675
996
134 690
155 058
Önkorm felhalm. és tőke je
ebből:
0
Privatizációból szárm b
0
Egyéb pénzügyi befekte
35 876
4 813
Sajátos tőke befekt. Be
Felhalm.és tőke jellegű bev.
38 729
26 358
Felh.c.pe átvét áh-n kív
Támog.ért.felhalm.bev.
10 544
104 150
47 981
17 263
Felhalm célú tám.kölcsö
Befolyt ÁFA (felhalm)
1 560
2 474
Hitel
Befekt.c.értékpapír ért.
Finanszírozási bevételek
1 000 000
785 263
371 887
149 741
Előző Évi pénzmaradvány
1 598 285 1 216 226
2. Felhalm.és tőkebevéte
34,74%
28,09%
2.pont aránya az 1.pontho
Összesen %
100,00% 100,00%
4 600 465 4 329 364
Működés és felhalmozás

0
0
0
0
30 368
25 529

0
0
28 236
1 029
227 681

Teljesítés összege év
Kiadások
2011
2008
2009
2010
3 437 543
3 792 503 1.Költségvetési kia 4 122 285 3 131 977
Ebből:
79 290 Felújítás
46 408
132 078
166 062
6 388
626
2 726
Felhal.c.támog.érté
Áh-n kívülre végleg
13 164
13 332
7 976
0 Felhalmozási célra átadott pénz.
461 772
240 070
305 681
0 Fejlesztési kiadáso
0 Felhalm célú hitelek törl
0 Hosszú lej.kölcsön kiadásai
79 290 Rövid lejár.kölcsön
45 401
38 496
13 700
0 Felhalmozási célú kamatkiadás
20 543
Befektetési célú részesedések vás.
123 190
Befekt.c.ért.papír beváltása
0 Befekt.c.ért.papír vásárlása
0
29 060
903
294 192

0
4 000
3 306

0
2 008
4 478

18 984
127 087
22 591
51 713

16 392
189 550
17 648
64 116
Függő átfutó kiegy

2011
3 685 422
70 522
0
24 492
412 537
223 500

56 740
186 760
181 968

797 996

186 453
0
384 168
697 011
19,75%
100,00%
3 529 118

538 412
1 128 310 2. Felhalm.és tőke 1 371 129
29,75% 2. Pont aránya az 1
33,26%
100,00%
100,00%
3 792 503
4 122 285
41

424 602
13,56%
100,00%
3 131 977

639 878
18,61%
100,00%
3 437 543

1 156 519
31,38%
100,00%
3 685 422

16. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2011. évben
Közvetett támogatások ( ezer forintban)

Adónem

Magánszemélyek kommunális adója
Építményadó
Telekadó
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
összesen

Alapadó

Biztosított kedvezmény
összege (közvetett
támogatás)

42 331
30 567
4 781
273 348
351 027

5 377
0
253
770
6 400

Kivetett adó

Ténylegesen
beszedett adó

36 954
30 567
4 528
272 578
344 627

Az önkormányzat 4 adónemben biztosított helyi rendelete alapján adókedvezményt, adómentességet.
Ezek az adónemek a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó és az iparűzési adó.
Az összes biztosított kedvezmény 6.400 E Ft, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.

42

29 060
30 004
4 514
239 996
303 574

Ha a közvetett támogatást
az önkormányzat nem
biztosítaná, akkor a
beszedett adó az alábbi
lehetett volna
34 437
30 004
4 767
240 766
309 974

17. melléklet

MÉRLEG
Gye. Város Cigány Kisebbségi Önkorányzatának .../2012.(IV... .) CK.sz.határozatával
elfogadott 2011.évi költségvetési beszámolója
adatok: E Ft-ban
BEVÉTELEK
Előző évi pénzmaradvány
Támog.ért.műk.c.pe.átvét
ebből:telep.kisebb.önk.műk.tám.
Saját bevétel
Fejlesztésre átvett peszk.
Fejlesztési és tőke jell. bev.

Bevétel mindösszesen

735
667
637
350
0
0

KIADÁSOK
Személyi juttatás
Munkaadókat t.járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Támog.ért.műk.c.pe.átad.

Kiadás összesen
2011.évi pénzmaradvány
1 752 Kiadás mindösszesen

28
0
960
0
760
1 748
4
1 752

Gye. Város Cigány Kisebbségi Önkorányzata vagyonának 2011. évi kimutatása
adatok: E Ft-ban
Eszközök
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Befektetett eszközök összesen
Vevők
Pénzeszközök
Aktív pü.i elszám.
Eszközök összesen

Források
0 Tőkeváltozás
0 Helyi önk-tól kapott műk.c.tám.kölcs
129 Szállítók
129
750
4
Passzív pü-i elszám.
883 Források összesen

43

-221
1042
62

883

18. melléklet

MÉRLEG
Gye. Város Német Kisebbségi Önkorányzatának ….../2012. (IV. …..) NK.sz.határozatával
elfogadott 2011.évi költségvetési beszámolója

BEVÉTELEK
Előző évi pénzmaradvány
Támog.ért.műk.c.pe.átvét
ebből:telep.kisebb.önk.műk.tám
Saját bevétel
Fejlesztésre átvett peszk.
Fejlesztési és tőke jell. bev.

Bevétel mindösszesen

304
1 092
722
118

KIADÁSOK
Személyi juttatás
Munkaadókat t.jár.
Dologi kiadás
Műk.c.pe.átadás

Kiadás összesen
2011.évi pénzmaradvány
1 514 Kiadás mindösszesen

68
0
915
50

1 033
481
1 514

Gye. Város Német Kisebbségi Önkorányzata vagyonának 2011. évi kimutatása
adatok: E Ft-ban
Eszközök
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Befektetett eszközök összesen
Pénzeszközök
Aktív pü.i elszám.
Eszközök összesen

0
0
0
0
470
11
481

Források
Tőkeváltozás
Rövid lejáratú kötelezettség
Hosszú lejáratú kötelezettség

481
0
0

Passzív pü-i elszám.
Források összesen

481
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19.melléklet

2011. évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvány alakulása
Előző években képzett tartalékok (E Ft-ban)
Polgármesteri Hivatal és részben ö.Int
Városi Egészségügyi Intézmény
Összesen

760 566
3 491
764 057

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összes
Feladattal
pénzmaradvány terhelt pm.

Szabad
pénzmaradvány
ebból
műk.célú
köt.terhelt
pm.

ebból
ebból műk.célú felh.célú
szabad pm.
szabad
pm.

felhalm.célú
köt.terhelt
pm.

Intézmények pénzmaradványa
-Kis Bálint ltalános Iskola és Óvoda
-Rózsahegyi Kálmán Kistérségi I.
-Kner Imre Gimnázium
-Térségi Szociális Gondozási Központ
-Városi Egészségügyi Int

2 177
3 761
2 449
1 361
24 711

2 177
3 761
2 449
1 361
2 975

2 177
3 761
2 449
1 361
2 975

0
0
0
0
0

0
0
0
0
21 736

0
0
0
0
17 025

0
0
0
0
4 711

Intézmények összesen

34 459

12 723

12 723

0

21 736

17 025

4 711

66 023
100 482

66 023
78 746

7 309
20 032

58 714
58 714

0
21 736

0
17 025

0
4 711

Polgármesteri Hiv és részben ö.Int
2011. év Önkormányzat összesen
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2012. évi költségvetését az 5/2012.
(II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe.

A költségvetési főösszeg 13.680,- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került beépítésre a márciusi Képviselő-testületi ülésen tárgyalt és
elfogadott pályázatok benyújtásával kapcsolatos pályázati saját erő összege.
Így az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján elfogadásra került:
A Sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtása,
melynek 4.229 E Ft saját erő összege a fejlesztési tartalékok közé került, az önkormányzati saját erő
biztosítása a 2012. évben ingatlan értékesítésből származó plusz bevételből került kijelölésre.
A Kner és Szabadság téren elhelyezendő térfigyelő kamerák kiépítésével kapcsolatos pályázat 2.310 E Ft
saját erejének összege szintén a fejlesztési tartalékok közé került, forrásaként az ingatlan értékesítésből
befolyt bevétel szolgál.

A DAOP 4.2.1.-11 számú pályázatban - mely a Százszorszép Óvoda fejlesztésére irányul – a beruházás saját
erejének biztosítására 8.322 E Ft került beépítésre szintén a fejlesztési tartalékok közé, forrása az
ingatlanértékesítésből befolyt bevétel.
A Képviselő-testület a működési célú tartalékoknál a kistérségi hozzájárulás összegéből 500 E Ft-ot a
rendezvényalapba csoportosított át, melynek átvezetése jelen költségvetési rendelet módosítása során megtörtént.
A rendezvényalap tartalékból történő kivezetésére a teljesítéssel egy időben kerül sor.
A Képviselő-testület döntése alapján a Zöldpark Kft részére átcsoportosításra került 1.000 E Ft a
közmunkaprogramra tervezett dologi kiadások összegéből.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére az eredeti költségvetés elfogadása során plusz 2.000 E Ft
önkormányzati kiegészítő támogatás került megszavazásra, mely a tartalékok közé került beépítésre. Az intézmény
kidolgozta a 2.000 E Ft főelőirányzatok közötti megosztását, így ennek átcsoportosítása is megtörtént. A forrás
beépítése következtében az engedélyezett álláshelyek módosítása is szükséges, mert a beépített 1.500 E Ft
összegű személyi jellegű juttatásnak, és a hozzá kapcsolódó járuléknak létszám vonzata is van:
+ 0,25 fő takarító
+ 1 fő pedagógus
+ 1 fő intézményvezető-helyettes a 2012/2013 tanévtől

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda engedélyezett létszáma 69,5 főre változik:
45 fő pedagógus
5 fő óvodapedagógus
19,5 fő technikai dolgozó

Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által hozott döntések alapján történt pályázok benyújtásához nem lenne meg a költségvetési rendeletben a saját erő
fedezetének összege, mely miatt esetlegesen a pályázat önkormányzatunk számára kedvezőtlen elbírásban
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részesülhetne.
A Kis Bálint Általános Iskola vezetőjének elmondása alapján a törvényes működése nem lenne biztosított ezen plusz
önkormányzati kiegészítő támogatás nélkül.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat
változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában
szereplő bevételek főösszege 3.559.309.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.483.825.-E Ft-ra változik, részletezve a 3.
mellékletben.
3. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 719.586.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6.
melléklet tartalmazza.
4. § A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél 1 fő pedagógus létszámnövekedés történt, melyet a 13.
melléklet mutat.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Döntési javaslat

"A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában
szereplő bevételek főösszege 3.559.309.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.483.825.-E Ft-ra változik, részletezve a 3.
mellékletben.
3. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 719.586.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6.
melléklet tartalmazza.
4. § A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél 1 fő pedagógus létszámnövekedés történt, melyet a 13.
melléklet mutat.
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Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Indoklás
A 2012. évi költségvetésről szóló
5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.§
A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
I. módosított előirányzat
változás

3 545 629
3 559 309
13 680

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
Költségvetési támogatások
1.
Normatív állami hozzájárulás
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
3.
Központosított támogatás
4.
Címzett- és céltámogatások
5.
TEKI támogatás
6.
Céljellegű decentralizált támogatás
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
1.
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
2.
Átengedett központi adók
1.
SZJA helyben maradó része
2.
SZJA jöv.kül.mérséklése
3.
SZJA normatív módon elosztott
4.
Gépjármű adó
5.
Termőföld bérbeadása
3.
Különféle bírságok
4.
Egyéb sajátos folyó bevételek
1.
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
2.
Mezőőri járulék bevétele
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értéke
14861
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési c
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

10.

0
-1 000
0
0

Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.

10.

Kölcsönök visszatérülése összesen:

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
1

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

Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.
2.
3.
4.

Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.
2.
3.
4.

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

2.
3.

3.
4.

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

10.
11.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.és gazdálkodó
Kis Bálint Általános Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
-181
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felh.célú bev.
Előző évi pénzmaradvány
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf.
Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V
Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

13 680

2

3.§
Működési költségvetési kiadások változása

Eredeti előirányzat
I. Módosított előirányzat
Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
1 057 860
272 834 731 580 413 532
7 200 2 483 006
1 059 360
273 153 730 580 413 532
7 200 2 483 825
1 500
319
-1 000
0
0
819

Önállóan működő intézmények
9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 2. alcím Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.

Változás

0

0

0

0

Összesen
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
4. cím Kis Bálint Általános Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Plusz önk.kieg.tám.beépítése
1 500
319

Változás

1 500

319

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Csárdaszállás telephely

Változás

0

0

0

6. cím Kner Imre Gimnázium
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0
3

0

0

Összesen
1 819
0
0
0
0
1 819

Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0

7. cím Egészségügyi Int.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

8. cím Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím Polgármesteri Hivatal
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szem.jutt. Mu.ter.jár.

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

Dologi

0

Összesen
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0
0

Összesen
0
0
0
0

Összesen

Pe.átad. Ellátottak jutt.

02100010 Erdőgazdálkodás
Változás
0
36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás
38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Változás
52211010 Helyi közutak üzemeltetése

0

0

0

0

Változás
0
66190210 Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység

0

0

0

Változás
0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

0

0

0

Változás

0

0

0

0

4

0

0

0
0
0
0
0
0
0

68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Változás
0
0
68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0
0
0

Változás
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás

0

0

0

0
0

Változás
0
84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

Változás
0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0
0

Változás
84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
84111410 OGY képviselőválasztás

0

0

Változás
84112412 Építéshatóság

0

0

0

0

Változás
84112610 Igazgatási tevékenység

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Változás
84112611 Okmányiroda

0

0

0

0

Változás
0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők

0

0

0

Változás
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140310 Városgazdálkodás

0

0

0

0

0
0

Változás
84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

0

0
0

Változás
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok

0

0

0

0

0
0

Változás
84242110 Közterület felügyelők

0

0

0

0

0
0

Változás
84242111 Mezőőri szolgálat

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás

0

0

0
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0

0

84242112 Településőrök

Változás

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

84253110 Polgárvédelmi tev.

Változás
84254110 Ár- és belvízvédelem

Változás
85101150 Óvodai nevelés

Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Változás
0
86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.

0

0

0

Változás
0
87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

0

Változás
88211110 Rendszeres szoc.segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon

0

0

0

Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0
0

Változás
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0
0

Változás
0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.

0

0

0

0
0

Változás
88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0
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0

88212410 RK gyermekvédelmi tám.

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

Változás
88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

Változás
88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

0

0
0
0

Változás
88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás
88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88993510 Otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

0
0

Változás
0
88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0
0

Változás
0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0
0

Változás
89044110 Közcélú támogatás

0

0

0

0

0
0

Változás
89044210 Közhasznú foglalkoztatás

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

-1000
-1000

0

-1000
-1000
0
0
0
0

Változás
0
89044310 Közmunka
átcsoportosítás Zöldpark Kft.-nek
Változás
0
91042210 Védett természeti értékek megőrzése

Változás
91050150 Közműv.int.támog-Dériné
Változás
91050210 Közműv.int.működtetése

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás
93120410 Diáksport

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás

0

0

0
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93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás

Változás
93291110 Fürdő

0

0

0

0

0
0
0

Változás
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

Változás

0

0

0

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
Változás
0
0
0
88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)

0

Változás
0
0
0
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev-Szonda múzeumi referens

0

Változás
96030210 Temetkezés

0

Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás
Önkéntes Tűzoltóság

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

Változás

0

0

0

0

0

0
0
0

Összesen:

0

0

-1 000

0

0

-1 000

1 500
1 500

319
319

-1 000
-1 000

0
0

0
0

819
819

Mindösszesen:
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4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
I. Módosított előirányzat
változás
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

2.

23 769
23 769
0
Alcím neve

Előirányzat neve

Változás

Kis Bálint Ált.Isk.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.
Kner Imre Gimn.
8.

Térségi Szoc. Gond. Központ

10.

Polgármesteri Hivatal
3
6.
4

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.

4.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

Felújítás változás összesen:

0

9

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
64 552
40 580
I. Módosított ei.
64 552
40 580
Változás
0
0
Cím Alcím Előir.
Cím neve
szám szám szám
6.
Oktatási ágazat
1.

Alcím neve

Felhalm. egyéb kiadásai
226 997
226 997
0
Előirányzat neve

Összesen
332 129
332 129
0
Változás

Kis Bálint Általános Iskola

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimnázium

7.

Városi Egészségügyi Intézmény

8.

Térségi Gondozási Központ

Városi Zeneiskola

Határ Győző Városi Könyvtár

11.

Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési kiadás összesen:
11.

0

Polgármesteri Hivatal
4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
11.

0

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

4.
9.

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

0

Felhalmozási kiadás összesen:

0
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6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat

706 725

I. Módosított előirányzat
I. Módosított előirányzat
Változás

706 725
719 586
12 861

Cím Alcím Előir.
Alcím neve
Előirányzat neve
Cím neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Rendezvények alapja
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+2022)
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pály.s.erő
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Egyéb általános tartalék
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék változás összesen:

11

Változás

500
-500
-2 000

-2 000
8 322
4 229
2 310
14 861
12 861
12 861
12 861

2. melléklet

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.

5.
6.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

693 687
64 339
0
0
0
0
0

693 687
64 339
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

758 026

758 026

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

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

82 521
359 471

82 521
359 471

75 000

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
805 992
805 992
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
6 250
6 250
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö
0
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
6 250
6 250
Költségvetési bevételek összesen:
1 570 268
1 570 268
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
104 368
104 368
Átvett pénzeszköz működési cé
505 325
505 325
Felhalmozási célú bevétel
74 518
74 518
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Összesen
684 211
684 211

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

Módosított
előirányzat I.

693 687
64 339
0
0
0
0
0
0
758 026

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500
0
82 521
359 471
0
75 000
0
0
0
0
10 000
805 992
0
14 861
6 250
0
21 111
1 585 129
104 368
504 325
74 518
0
683 211

30 915
0

30 915
0

30 915
0

2 285 394

2 285 394

2 299 255

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
12 897
12 897
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 897
12 897
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
500
500
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
500
500
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
4 074
4 074
Átvett pénzeszköz műk c.
492
492
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
4 566
4 566
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
7 800
7 800
Átvett pénzeszköz műk c.
0

0
12 897
0
0
12 897
0
500
0
0
0
500
0
4 074
492
0
0
4 566
0
7 800
0

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b

4.

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

Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

4.-6.

2012. évi terv

1

2. melléklet
3.
4.
4.
7.-12.
7.
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.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
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

0
0
7 800

0
0
7 800

7 800

3 758
2 912

3 758
2 912

3 758
2 731
0

0
6 670

6 670

6 489

100
7 914

100
7 914

100
7 914
0

0
8 014

8 014

8 014

5 827

5 827

5 827
0
0

5 827
20 511

5 827
20 511

5 827
20 330

4 140
132 017

4 140
132 017

4 140
132 017
0

136 157

136 157

136 157

235 429
18 565

235 429
18 565

253 994

253 994

2 395

2 395

2 395

2 395

235 429
18 565
0
0
253 994
0
2 395
0
0
0
2 395

0

0

0

0

0

0

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

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

1 585 129
368 391
678 941
74 518
821 415
30 915
0
3 559 309
3 559 309

Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

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

2

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

13.

Előir. neve

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
13.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

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

3

14 712

14 712

14 712

14 712

806 703

806 703

806 703
821 415

806 703
821 415

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.

4.

1.

2.

2.

1.

2.

3.

datok E Ft-ban
Előir. neve

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Önkormányzat saját bevétel

Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 114
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
22 364
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
535
Egyéb bevételek
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
Kamatbevétel
3 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat
965
Kamatbevétel kötvény
30 000
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
14 081
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Saját bevétel összesen:
104 368
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
237 720
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi
8 390
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló
245 470
Létszámleépítés támogatása
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
Kistérségi normatíva szociális
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám.
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét
1 110
750
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vi
3 026
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m
IKSZT pályázat bér támogatás
2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
502 190
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés
3 135
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tá
Kerékpárút ép.pályázat2010. é
Szennyvíztisztító telep felújítá
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre

Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű
4

1 114
8 140
22 364
536
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
750
3 026
2 724
502 190

2 135

3 135
505 325

2 135
504 325

24 865
4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

24 865
4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

1 500
17 356

1 500
17 356

2/c. melléklet
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
5.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés (CKÖ tám
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemet
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Igná
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széc
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávi
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü
Közalapítvány pály.tám.megel.megté
Kölcsönök visszatérülése összesen:

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

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

7.

5

18 856
74 518

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

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

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
Előirányzat neve
szám szám szám neve neve
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd Város Önkormányza
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
4.

7.
8.

8.
9.

Módosított
előirányzat I.

173 237
29 147
234 286
150 134
586 804

173 237
29 147
233 286
150 134
0
585 804

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.

7.-9.
7.

2012. évi terv

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
26 437
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
7 100
Dologi kiadás
5 584
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
39 121
Térségi Humánsegítő Szolgálat öss
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
12 202
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 295
Dologi kiadás
5 634
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Könyvtár összesen:
21 131
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
Személyi juttatás
29 011
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
7 475
Dologi kiadás
7 584
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen
44 070
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Személyi juttatás
14 906
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 976
Dologi kiadás
12 386
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
31 268
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz

Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
Oktatási ágazat
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
6

26 437
7 100
5 584
0
39 121
12 202
3 295
5 634
0
21 131
29 011
7 475
7 584
0
44 070
14 906
3 976
12 386
0
31 268

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

149 143
40 240
27 162
1 114
3 540
221 199

137 166
37 313
35 403
3 660
213 542

137 166
37 313
35 403
0
3 660
213 542

85 676

85 676

3.melléklet
2.
3.
4.
5.
9.
7.-9.

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

6.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
12.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összese
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Polgármesteri Hivatal

1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

1.
2.
3.
4.
5.

Német Kisebbség
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

Működési kiadások mindösszesen
1.
2.
3.
4.
5.
Működési kiadások mindösszesen:

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

7

23 133
25 513

134 322
370 485
100 367
88 078
7 200
566 130
62 283
15 729
60 145

138 157
214 558
57 580
250 836

522 974
154 741
48 165
67 047
262 284

23 133
25 513
0
0
134 322
371 985
100 686
88 078
1 114
7 200
569 063
62 283
15 729
60 145
0
0
138 157
214 558
57 580
250 836
0
0
522 974

532 237

154 741
48 165
67 047
262 284
0
532 237

0

0

0

0

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

1 059 360
273 153
730 580
413 532
7 200
2 483 825

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
2012. évi
Cím Alcím
Módosított
Előirányzat neve
előirányzat I.
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
Összesen:
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás (Kama
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
Összesen:
0
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
3 500
3 500
Pénzeszköz átad., e
13 974
13 974
Összesen:
17 474
17 474
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
5 000
5 000
Pénzeszköz átad., e
0
0
Összesen
5 000
5 000
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
14 081
14 081
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
14 081
14 081
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
Dologi kiadás
23 221
23 221
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
23 221
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
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi juttatás
0
8
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.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

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

Összesen:
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:

1.
2.
3.
4.
Összesen:
Városgazdálkodás
1.
2.
3.
4.

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

0

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
32 000
0
Pénze. átad., egyéb
32 000

0
0
32 000
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

0
55 085
16 591
71 676

0
0
55 085
16 591
71 676

0
750
0
750

0
0
750
0
750

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

Összesen:
Vállalkozói iroda

84140311

0

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

84140310

0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

1.
2.
3.
4.
84140210

0

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

84112612

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

Összesen:
Okmányiroda

84112611

0

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

84112610

0

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

84112412

0

0
0
0
0

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

9

32 000

3/a. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

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

8 833
1 909
2 100
0
12 842

8 833
1 909
2 100
0
12 842

Személyi juttatás
282
Munkaa.terh.jár.és s
76
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
358

282
76
0
0
358

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., e

216
58
850
900
2 024

216
58
850
900
2 024

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
12 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
12 000

0
0
12 000
0
12 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
28 666
Összesen:
28 666
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
500
Pénzeszköz átad., e
7 180
Összesen:
7 680
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
7 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
7 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
125
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
125
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
8 000
Összesen:
8 000

0
0
0
28 666
28 666

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.
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0
0
500
7 180
7 680
0
0
7 000
0
7 000
0
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., e

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
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 400
Összesen:
2 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
3 000
Összesen:
3 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
3 400
Összesen:
3 400
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
9 000
Összesen:
9 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 500
Összesen:
2 500
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 400
2 400
0
0
0
4 300
4 300
0
0
0
4 000
4 000
0
0
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.
89044313
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., e

0
0
0
7 030
7 030

Összesen:
Otthonteremtési támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
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., e
100
Összesen:
100
Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)
Személyi juttatás
12 750
Munkaa.terh.jár.és s
3 442
Dologi kiadás
3 200
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
19 392
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (2012.-ben induló)
Személyi juttatás
150 533
Munkaa.terh.jár.és s
23 494
Dologi kiadás
71 443
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
245 470
Védett természeti értékek megőrzése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Közműv.int.támogatása-Déryné
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
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
Pénzeszköz átad., e
840
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
12

0
0
0
7 030

7 030
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
100

100
12 750
3 442
3 200
0

19 392
0
0
0
0
0
150 533
23 494
70 443
0
244 470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840
840
0
0
0
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
Pénzeszköz átad., e
30 153
Összesen:
30 153
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
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
623
Munkaa.terh.jár.és s
168
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
791
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 431
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 431
Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
8 100
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
8 100
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
173 237
Munkaa.terh.jár.és
29 147
Dologi kiadás
234 286
Pénzeszköz átad., e
150 134
Önkormányzat összesen
586 804
586 804
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
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0
0
0
0
0
0
0
0
30 153
30 153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
623
168
0
0
791
0
0
0
0
0
0
0
3 431
0
3 431

8 100
8 100

173 237
29 147
241 386
150 134
585 804
593 904

4. melléklet

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

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Felújítás életveszély elhárítása 1500

0

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

0

Felújítás életveszély elhárítása 1500

0

8.
6.

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

0

0

8.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

10.
11.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

0

0

12.

Polgármesteri Hivatal

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

7.
8.

7.-9.
10.

6.

6. - 8.
4.

6.

0

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.
1.
2.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár
6.

2.
4.
6.
3.
4.

0
0

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.sa
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós mu
20 073
Kátyúzás és útfelújítás
2 500
Kerékpárút felújítás
191
Temetők felújítása
1 005

4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan g
Felújítási kiadás mindösszesen:
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23 769
23 769
23 769

0

0
0

0
20 073
2 500
191
1 005

23 769
23 769
23 769

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

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

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

0

0

0
0
0

0

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

12.

Polgármesteri Hivatal

0

0

Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:

0

0

0
0

0
0

6. - 8.
4.

7.

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.Intézm
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil.
Belvíz VII. ütem pótmunka
Bajcsy út bokrok telepítése
Új buszmegállók parkosítása
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
Gravimetriai alappont
Közösségi közlekedés
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "ar
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pá
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2 737
675
200
500
2 000
800
30 690
18 414
8 536
64 552
64 552

2 737
675
200
500
2 000
800
30 690
18 414
8 536
64 552
64 552

64 552

64 552

37 780
37 780

37 780
37 780

1 000
1 800

1 000
1 800

7.
4.

Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai ö

7.
4.
8.

Fejlesztési kiadás összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
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5. melléklet

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.
4.
9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (c
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése

9.

4.

Kölcsönök nyújtása összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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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2 800

2 800

40 580

40 580

2 000
1 000
6 500
7 000

2 000
1 000
6 500
7 000

16 500

16 500

210 497

210 497

210 497

210 497

332 129

332 129

6. melléklet

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

Alc
ím
sz
ám

Adatok E Ft-ban
Elő
Módosított
ir. Cím Alcím
2012. évi
Előirányzat neve
előirányzat
terv
sz neve neve
I.
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
300
300
Kitüntetési alap
200
200
Ifjúsági alap
300
300
Civil alap
2 100
2 100
Sport alap
13 000
13 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
0
0
Talajterhelési díj
500
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
3 348
3 348
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
6 096
6 096
Rendezvények alapja
6 400
6 900
TDM részére peszk.átad
1 700
1 700
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
733
733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasznála
7 000
7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
0
0
Kállai adomány
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé
0
0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás
810
810
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé
945
945
Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás 2012.
810
810
Közfogl.saját erő
1 500
1 500
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása
1 037
537
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
3 000
3 000
IKSZT beruházás
2 724
2 724
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
3 726
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
25 546
25 546
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
2 000
0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
96 352
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
0
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi alap
0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pá
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera
7 500
Kötvény fel nem használt része
395 249
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
29 155

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön

3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197

Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis
Fürdő hitelfelvét

15 100
2 632
36 793
4 930
25 000

15 100
2 632
36 793
4 930
25 000

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
11.
Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék

605 373
701 725
701 725
701 725

620 234
714 586
714 586
714 586

5 000

5000

12.

5 000
706 725

5 000
719 586

11.

4.

0
800
0
1 522
1 848
8 322
4 229
2 310
7 500
395 249
22 150
29 155

3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197

Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő

4.

94 352

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen
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7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2010.évi tény
Költségvetési bevétel összesen
3 214 776
394 004
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
-79 662
Bevétel mindösszesen
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
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2012. évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat I.

2 724 214
821 415
0

2 737 894
821 415
0

3 545 629

3 559 309

2 483 006
23 769
332 129
706 725

2 483 825
23 769
332 129
719 586

3 545 629

3 559 309

0

0

14.melléklet

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
4
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)

-3

14
2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

7

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

0
0

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok
19

Változás

1

Mód.I

45
5
19
0
0
0
43
5
16
3
0
0
26
14
0
0
30
0
142
0
7
7
0
4
0
14
2
0
0
7
0
0
0
0
0

14.melléklet
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
449

-1
-1

-2
-18

0
1

0
49
3
2
2
5
0
61
450

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.
Az I. módosítás során beépítésre került 1 fő pedagógus, és 0,25 fő technikai dolgozó, így a technikai dolgozók létszáma 19,5 főre változott
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. április 1.-től 2 fő szakmai munkakörben foglalkoztatott munkaideje 4-4 órára csökken
és 2012. április 1.-től 1 fő létszámleépítés történik a költségek csökkentése érdekében.

A költségek csökkentése miatt 1 fő takarítói munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje 2012. április 1.-től 4 órára csökken.
A költségek csökkentése miatt 1 fő informatikus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje 2012. április 1.-től 4 órára csökken.
2012. április 1.-től 2 fő teljes munkaidős, 4 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.
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosítása
Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Hevesi-Nagy Anikó igazgató, Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város ÖnkormányzatKépviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX.19.) KT. rendelet szabályozza a rendeletalkotás eljárási szabályait, mely alapján a rendelet módosítás,
felülvizsgálat menetét két fordulós eljárási tárgyalásban határozza meg:
„19.§ (8) A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket….”
A rendelet módosítás kétfordulós tárgyalására nincs mindig szükség, mert a 2011. évi CLXXXVIII. törvény a
Magyarország 2012. évi központi költségvetésről, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, konkrétan
meghatározza azokat a számokat illetve százalékos megoszlásokat, amelyek alapján a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben 2012/2013-as tanévben a fizetendő térítési és tandíj összegek megállapításra
kerülnek.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. §-ban meghatározottak szerint az oktatási intézményekben
fizetendő térítési és tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
alapján kell meghatározni, mely összeget a tanuló tanulmányi eredményétől függően csökkenteni kell.
Fenti jogszabályhely figyelembevételével a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetője Hevesi Nagy Anikó valamint az intézmény iskolatitkára Bárkainé Szmola Andrea a 2011. október 1-i statisztikai
tanulólétszám és a 2012 évi intézményi költségvetés alapján kiszámolta a tanszakokra jutó szakmai kiadások
összegét (1. számú táblázat). Az adatok alapján a 2012/2013-as tanítási évre vonatkozó térítési és tandíjak mértéke
kiszámításra került, mely alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét a 2012/2013-as tanévre
érvényes térítési és tandíj összegek figyelembevételével módosítsa.
Hatástanulmány: A térítési díjak és tandíjak mértékének megállapítását, befizetési kötelezettségét törvény írja elő,
mely az állami normatíva igénylésének alapfeltétele. A tanuló létszám esetleges változása miatt, az intézményi
költségvetésnél és a jövő évet érintő költségvetés tervezésénél figyelemmel kell lenni.
1. számú táblázat
Szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada
Tagozat
2012.évi intézményi költségvetés alapján a 2011. október 1-i tanulói létszámadatok alapján
159.882 Ft/fő/év
Zeneművészet
75.978 Ft/fő/év
Táncművészet
86.781 Ft/fő/év
Képzőművészet
74.032 Ft/fő/év
Színművészet

Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító
rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek
megtárgyalni, és elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012. (…..) önkormányzati rendelete
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. §
(24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. melléklete helyébe a R. 1.
melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 19/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. április ……….
Várfi András s.k.
polgármester
1.

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

1. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díj összege
a tanulmányi eredmény alapján
A

B

C

D

E

Zeneművészeti ág
18 éven aluliak

18 év 22 év közöttiek

Tanulmányi
eredmény

Százalékos arány Ft/év

Százalékos arány Ft/év

kitűnő

15%

24 000

28%

44 800

jeles

16%

25 600

30%

48 000

jó

17%

27 200

32%

51 200

közepes

18%

28 800

34%

54 400

elégséges

19%

30 400

36%

57 600

elégtelen

20%

32 000

40%

64 000

kitűnő

15%

13 000

35%

30 400

jeles

16%

13 900

36%

31 200

jó

17%

14 800

37%

32 100

közepes

18%

15 600

38%

33 000

elégséges

19%

16 500

39%

33 900

elégtelen

20%

17 400

40%

34 800

kitűnő

16,0%

12 200

35%

26 600

jeles

16,5%

12 500

36%

27 400

jó

17,0%

12 900

37%

28 100

közepes

18,0%

13 700

38%

28 900

elégséges

19,0%

14 400

39%

29 600

elégtelen

20,0%

15 200

40%

30 400

Képzőművészeti ág

Táncművészeti ág
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Színművészeti ág
kitűnő

16,5%

12 200

35%

25 900

jeles

17,0%

12 600

36%

26 700

jó

17,5%

13 000

37%

27 400

közepes

18,0%

13 300

38%

28 100

elégséges

19,0%

14 100

39%

28 900

elégtelen

20,0%

14 800

40%

29 600

2.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tandíj díj összege a tanulmányi eredmény alapján

A

B

C

Tanulmányi eredmény

Százalékos arány

Ft/év

kitűnő

50%

79 900

jeles

60%

95 900

jó

70%

111 900

közepes

80%

127 900

elégséges

90%

143 900

elégtelen

100%

159 900

kitűnő

50%

43 400

jeles

60%

52 100

jó

70%

60 700

közepes

80%

69 400

elégséges

90%

78 100

elégtelen

100%

86 800

kitűnő

50%

38 000

jeles

60%

45 600

jó

70%

53 200

közepes

80%

60 800

elégséges

90%

68 400

elégtelen

100%

76 000

kitűnő

50%

37 000

jeles

60%

44 400

jó

70%

51 800

közepes

80%

59 200

elégséges

90%

66 600

elégtelen

100%

74 000

Zeneművészeti ág

Képzőművészeti ág

Táncművészeti ág

Színművészeti ág
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Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet módosítás
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet módosítás
elfogadását.
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes pénzbeli és szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (.30.) Gye. Kt. rendelet
módosítását az alábbiak indokolják:
1.
Önkormányzatunk élt a törvényi felhatalmazással és előírta az aktív korúak ellátása és a normatív lakásfenntartási
támogatás jogosultsági feltételeként a lakókörnyezet rendben tartását. Rendeletünkben eljárási rendelkezésként
rögzítettük, hogy milyen határidővel kell elkészíteni a helyszíni szemlét, illetve milyen határidővel kell felhívni az
ügyfelet a tevékenységek elvégzésére. Ezekről az eljárási szabályokról történő rendelkezésre nincs felhatalmazása
Önkormányzatunknak. Egyetértve a Békés Megyei Kormányhivatal észrevételével a helyi rendelet szövegéből
hatályon kívül kell helyezni ezeket a rendelkezéseket. (30/A. § (3)-(4)-(5) bekezdése) Ezek a szabályok egyrészt a
törvényben, másrészt a jegyző eljárása alapján szabályozásra kerültek.
2.
2012. január 01. napjától a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeket évente felül kell
vizsgálni. A felülvizsgálat során azt kell ellenőrizni, hogy az ellenőrzött személy a felülvizsgálat időpontját megelőző
egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap
időtartamban
közfoglalkoztatásban vett-e részt,
kereső tevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített
munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – folytatott-e,
munkaerőpiaci programban vett-e részt, az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett
képzésben vett-e részt vagy
ilyen képzésben való részvétele nincs-e folyamatban.
A 30 napos időtartam számításakor fenti tevékenységek időtartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult a
feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is
figyelembe kell venni.
A felülvizsgálat során hátrányba kerülnek azok a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek,
akik egészségi állapotuk elsősorban mentális állapotuk miatt nem alkalmasak munkavégzésre. A felülvizsgálat
elvégzése során nincs lehetőség az orvosi alkalmatlanság figyelembevételére. Azonban a szociális törvény
felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeit kibővítse
és így a fenti személyi kört (10-15 főt érint településünkön) rendszeres szociális segélyre jogosulttá váló
személyeknek minősítse át, és így nem érinti őket a fenti felülvizsgálat.
Javasoljuk a Képviselő-testület számára, hogy a rendszeres szociális segély szociális törvényben meghatározott
jogosultsági feltételein túl az alábbi jogosultsági feltételeket határozza meg:
gyermeket vár, és ezt terhes-gondozási könyvvel igazolja,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultként egy éven belül két egymást követő foglalkozásegészségügyi vizsgálat során alkalmatlan minősítést kap,
pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy
kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol,
legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy
szakvéleménnyel igazol.
Indoklás
A rendelet meghatározza a rendszeres szociális segélyre való jogosultsági egyéb feltételeit az aktív korúak
ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel.
Kockázatelemzés:
Az Önkormányzat számára a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek bővítése pénzügyi kockázatot
nem jelent, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állami normatív támogatása 80 %, a rendszeres szociális segély
90 %.
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Az ügyfelek számára a rendelet módosítása előnyt jelent, hiszen a jogosultsági feltételek bővítésével figyelembe
vehető a támogatást kérő személyek élethelyzete, egészségi, mentális állapota.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények

Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat

"Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. §(1) Az 1993. III. törvény 37. § (1) bekezdés a-c) pontjában leírtakon túl az az aktív korúak ellátására jogosult
személy aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a)
gyermeket vár, és ezt terhes-gondozási könyvvel igazolja, vagy
b)
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultként egy éven belül két egymást követő foglalkozásegészségügyi vizsgálat során alkalmatlan minősítést kap, vagy
c)
pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy
kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy
d)
legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy
szakvéleménnyel igazol
rendszeres szociális segélyre jogosult.
(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki részére rendszeres szociális segélyt folyósítanak, a folyósítás
időtartama alatt köteles a Szt. 37/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint együttműködni a települési önkormányzat
által kijelölt szervvel. Az együttműködés vállalásáról a kérelmezőnek a segély megállapítására irányuló kérelem
benyújtásakor írásban kell nyilatkoznia.
(3) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott együttműködésre a Térségi
Humánsegítő Szolgálatot jelöli ki.
(4) A Térségi Humánsegítő Szolgálat (a továbbiakban: családsegítő) együttműködés keretében biztosítja a 37/A. §
(2) bekezdésében valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (12) bekezdésében meghatározottakat.
(5) A családsegítő által szervezett, beilleszkedést segítő programok típusai:
- jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás,
- csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,
- egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
- munkavégzésre felkészítő foglalkozás, (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása),
- alkalmi munkavállalást segítő programok.
(6) Együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy:
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- a családsegítő által előírt kapcsolattartási kötelezettségének az előírt időpontban nem tesz eleget,
- a számára írásba foglalt programot nem teljesíti,
- a szervezett tanácsadásról, foglalkozásokról igazolatlanul távol marad, az ellátást befolyásoló bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget.”
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 30/A § (3)-(4)-(5) bekezdése.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.), a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) és
az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet
módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Enyedi László, Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal a helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelettel és az állattartás
helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban az alábbiakra hívta fel a figyelmet:
- a helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet:
„A rendelet 1. § (2) bekezdése feltétel nélküli mentességet biztosít a helyi adók hatálya alól az önkormányzat és
költségvetési szervei számára. Ez szükségtelen, mert a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (5) bekezdése
alapján a törvény – ennek megfelelően a rendelet – hatálya (az idegenforgalmi adó beszedési kötelezettségtől
eltekintve) nem terjed ki az önkormányzatra és a költségvetési szervre.”
Fentiekre tekintettel javasoljuk a hivatkozott bekezdés hatályon kívül helyezését.
- az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet:
Nem állapítható meg a rendelet legutolsó módosításából, hogy szigorodtak-e az állattartás szabályai. Amennyiben
igen, átmeneti szabályokat szükséges hatályba léptetni.
A rendelet nem tartalmazhat jegyzői államigazgatási hatásköröket, önkormányzati hatósági ügy esetén pedig a
jegyzőre nem telepíthető hatáskör.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a rendelet 30. §-ának módosítását és a lótartásra vonatkozó rendelkezések
tekintetében egy átmeneti rendelkezés beiktatását (30/B. §).
A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése még a korábban hatályos
helyi adókról szóló rendeletre való hivatkozást tartalmaz, a kibocsátó fizetési nehézsége esetére. Tekintettel arra,
hogy ezt magasabb szintű jogszabályok szabályozzák, egyébként is szükségtelen ez a bekezdés, ezért javasoljuk a
hatályon kívül helyezését.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat

"rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.), a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) és az állattartás helyi
szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.
§ Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése és a
talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése.
2.
§ Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az e rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester jár el.”
3.
§ Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet a következő 30/B §-al egészül
ki:
„A rendelet 11. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltak 2012. július 31. napját követően alkalmazhatók.”
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 01.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása lakások átminősítésével kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti szociális bérlakás felújítását elvégezte
nettó 2.157.564,- Ft összegben. A felújítással párhuzamosan megindult a bérlakás pályáztatása. Az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a beérkezett pályázatok elbírálásakor azonban
felvetette, hogy a teljes körűen felújított bérlakást a Képviselő-testület minősítse át szolgálati bérlakássá a
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakás kiváltására, mely bérlakás így szociális besorolást
kap. A két lakás besorolásának változtatását indokolja egyrészt az Október 6. ltp-i lakás teljeskörű felújítása, illetve
az Apponyi úti lakás rosszabb műszaki állapota, melyet szolgálati lakásként nem lehet már hasznosítani.
(Hivatalunkhoz megérkezett Dr. Torma Éva kérelme az Apponyi úti lakás felújításával kapcsolatban.)
Az Apponyi úti bérlakás lakbére 2012. május 1. napjától 14.610,- Ft, az Október 6. ltp. B/10 bérlakás lakbére
11.940,- Ft, ez utóbbi lakbérbe a felújítás költségét indokolt lenne beépíteni. A Fő u. 210. szám alatti szolgálati
bérlakás (Gyógyszertári) felújítását követően a Képviselő-testület a lakbér összegét 100,- Ft/m2-rel növelte meg.
Javasoljuk a Képviselő-testület számára, hogy a felújított Október 6. ltp. B/10. szám alatti lakás esetében is emelt
összegű lakbért állapítson meg. A komfortos lakások lakbére 206,- Ft/m2, így a felújított bérlakás bérleti díja 306,Ft/m2. Az Október 6. ltp. B/10. szám alatti bérlakás lakbére, így 11.940,- Ft-ról 17.750,- Ft-ra módosulna.
A Képviselő-testület a 135/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozatával az Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakást
2011. július 1. napjával kiutalta a Városi Egészségügyi Intézmény alkalmazásában álló védőnők számára. A lakások
átminősítését követően az Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakás helyébe az Október 6. ltp. B/10. szám
alatti lakás lép.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság az Október 6. ltp. B/10. szám alatti lakás
meghirdetése során a pályázatot benyújtó személyek közül Wágner Mihály Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/2. szám
alatti lakost nevezte meg az Apponyi u. 24/C. szám alatti bérlakás bérlőjeként, amennyiben azt a pályázó elfogadja.
Ellenkező esetben az Apponyi utcai bérlakásra újabb pályázatot hirdet meg önkormányzatunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni a lakások átminősítésével
kapcsolatban a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletet, valamint a 135/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozatát módosítani szíveskedjen.

1. döntési javaslat

"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
lakások átminősítésével kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. és 2.
melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 2-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Szolgálati jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
D
C
B
A
Szoba
M2
Komfort fokozat
Bérlakás címe
szám
2
64
Összkomfort
Álmos u. 11
2
59
Komfortos
Hősök u. 39/B
2
59
Összkomfort
Fő u. 45/1.
2
59
Összkomfort
Fő u. 45/2.
2
60
Összkomfort
Apponyi u. 24/A
2
65
Összkomfort
Apponyi u. 24/B
2
72
Összkomfort
Népliget u. 1/A
2
61
Összkomfort
Népliget u. 1/B
1,5
58
Komfortos
Október 6 ltp. A/2
2,5
58
Komfortos
Október 6ltp A/13
2
58
Komfortos
Október 6 ltp B/8
2,5
55
Komfortos
Október 6. ltp B/3
2
58
Komfortos
Október 6. ltp. B/10
2,5
57
Komfortos
Vásártéri ltp. ¼
1,5
63
Komfortos
Katona J. u. 54
2
60
Összkomfortos
Dózsa Gy. U. 1. I.
1
21
Összkomfortos
Dózsa Gy. U. 1. II.
2
80
Összkomfortos
Fő út 210.

E
Lakbér összege

16.680
12.140
15.390
15.390
15.650
16.940
18.770
15.910
11.940
11.940
11.940
11.320
17.750
11.730
12.970
15.650
5.480
28.980

2. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Szociális jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
D
C
B
A
Szoba szám
m2
Komfortfokozat
Bérlakás címe
1
31
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/E
1
41
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/F
1
41
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/G
1
30
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/H
2,5
97
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/I
1
35
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/J
1
29
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/K
1
31
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/L
1
30
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/N
1
27
Komfort nélküli
Vízmű sor 2/P
1,5
55
Komfortos
Október 6. ltp. A/12
2
58
Komfortos
Október 6. ltp. B/2
2
58
Komfortos
Október 6. ltp. B/5
1,5
55
Komfortos
Október 6. ltp. B/6
2
58
Komfortos
Október 6. ltp B/11
1,5
55
Komfortos
Október 6. ltp B/12
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E
Lakbér összege
3.880
5.140
5.140
3.760
12.170
4.390
3.640
3.880
3.760
3.390
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.320

18
19
20

Október 6. ltp. B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/C

Komfortos
Komfort nélküli
Összkomfort

58
90
56

2
2
2

11.940
11.290
14.610

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"135/2011. (III.31.) Gye. Kt. határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakások átminősítése következtében a 135/2011.
(III. 31.) Gye. Kt. határozatában a Városi Egészségügyi Intézmény részére átadott Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C.
sz. alatti lakás helyett az intézmény számára a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. sz. alatti lakást utalja ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Készítette:
Előterjesztő:

Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 2012. április 15-én lépett hatályba. Az új törvény átfogóan szabályozza a fogalmakat, az alapelveket, a
szabálysértés miatt kiszabható jogkövetkezményeket, a hatásköri és illetékességi szabályokat, a szabálysértési
eljárásban résztvevő személyeket, az eljárási szabályokat és az egyes szabálysértési tényállásokat.
A törvény 254. § (2) bekezdése végezetül kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon
kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
A törvény végrehajtása érdekében a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó
a) a városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 8. §-a,
b) Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 7.
§-a,
c) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a,
d) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet rendelet 19. §-a,
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet rendelet 10. §-a,
f) az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 30/A. §-a,
g) a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a,
h) a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 12. §-a,
i) a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 57. §-a,
j) az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 24. §-a,
k) a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. §-a,
l) az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. §-a,
m) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 21. §-a,
Záró rendelkezések
2. § (2) Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 2. §,
3. §, 4. §-a, a Gyomaendrőd Mirhóháti u. 33. szám alatti iparterület szabályozási előírásairól szóló 20/1996. (X. 1.)
önkormányzati rendelet, a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggő egyes kérdések szabályairól
szóló 8/1997. (IV. 7.) önkormányzati rendelet, a parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló 23/1998. (X. 6.)
önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 16/2001. (X. 29.) önkormányzati rendelet és a szociális építő brigád által nyújtott szolgáltatásokról
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szóló 17/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.
A záró rendelkezések hatályon kívül helyező részében javasoljuk egyidejűleg azon helyi rendeletek részbeni vagy
teljes hatálytalanítását is, amelyek helyben szabályozott társadalmi viszonyait időközben magasabb szintű
jogforrások rendeztek (pl. zenés- táncos rendezvények szervezése, parlagfű elleni védekezés), más helyi
szabályzatok újraszabályoztak (közbeszerzési szabályzat, köztisztviselők juttatásai stb.) vagy az idő múlásával
elvesztették rendeltetésüket (Mirhóháti utcai iparterület, szociális építőbrigád)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a rendelet megalkotását a tervezet szerinti
tartalommal.

Döntési javaslat

"Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó
a) a városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 8. §-a,
b) Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 7.
§-a,
c) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a,
d) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet rendelet 19. §-a,
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet rendelet 10. §-a,
f) az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 30/A. §-a,
g) a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a,
h) a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 12. §-a,
i) a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 57. §-a,
j) az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 24. §-a,
k) a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. §-a,
l) az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. §-a,
m) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 21. §-a,
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 2. §,
3. §, 4. §-a, a Gyomaendrőd Mirhóháti u. 33. szám alatti iparterület szabályozási előírásairól szóló 20/1996. (X. 1.)
önkormányzati rendelet, a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggő egyes kérdések szabályairól
szóló 8/1997. (IV. 7.) önkormányzati rendelet, a parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló 23/1998. (X. 6.)
önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 16/2001. (X. 29.) önkormányzati rendelet és a szociális építő brigád által nyújtott szolgáltatásokról
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szóló 17/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

40

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet
felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző

Előterjesztő:

Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A mezei őrszolgálat 1998-as bevezetését követően merült fel annak az igénye, hogy a fölösleges pénzmozgások és
az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a földtulajdonosoknak járó vadászati haszonbér összege
közvetítés nélkül, egyenesen az önkormányzati mezőőri számlára kerüljön befizetésre, mintegy mezőőri járulék
előleg gyanánt. Az elgondolás gyakorlati megvalósítását azonban több jogi, pénzügyi-számviteli s nem kevés humán
tényező is akadályozta. Időközben változtak a földtulajdonlással és vadászattal kapcsolatos jogi szabályok is. A
gyakorlati kivitelezést tovább bonyolította, hogy a földterületek egy részét maguk a tulajdonosok, míg egy jelentős
részét földhaszonbérlők művelik, de a vadászati haszonbér azonban a földtulajdonosnak jár. További bonyoldalmat
okoz még az is, hogy vannak földterületek amelyek után jár a vadászati haszonbér, de nem tárgyai a mezőőri
járuléknak
A helyzet rendezése érdekében 2010 nyarán újraszabályozta a Képviselő-testület a mezei őrszolgálatot és a
mezőőri járulék megfizetésének rendjét. Ennek értelmében lehetőség nyílt arra, hogy az őrzésben érdekelt a
vadászatról szóló törvényben szabályozott földtulajdonosok közössége képviselőjének adott felhatalmazással a
vadászati haszonbérnek az őrzésben érdekeltre eső mértékéig mezőőri járulék előleget fizethessen. Ebben az
esetben a tárgyévre esedékes összeg az előlegként befizetett összeggel csökkentett mértékben került kivetésre a
járulék. Követelmény volt viszont, hogy az előleg már a tárgyév április elsejéig kerüljön úgy befizetésre, hogy az
őrzésben érdekelt és a reá eső vadászati haszonbérből teljesített mezőőri járulék-előleg egyértelműen
beazonosítható és összerendelhető legyen. Ellenkező esetben az átutalásból a mezőőri járulék előlegbe be nem
azonosítható tételek utáni összeget az átutalást követő 60 napon belül vissza kellett utalni a földtulajdonosi közös
képviselőnek.
Ez év tavaszára a földtulajdonosi közösségek képviselői számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a jogilag és
számvitelileg korrekt, többek számára egyébként előnyös megoldás olyan adminisztrációs terhet jelent, amelyet nem
tudnak és nem kívánnak felvállalni. E miatt a földtulajdonosi közösségek képviselői kezdeményezték a mezőőri
járulék-előleg fizetési lehetőségek hatályon kívül helyezését.
A fentiekkel kapcsolatban a következő rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet 3. § (6), (7) és
(8) bekezdése.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
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Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolja a rendelet megalkotását a tervezet szerinti
tartalommal.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a rendelet megalkotását a tervezet szerinti
tartalommal.

Döntési javaslat

"A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet 3. § (6), (7) és
(8) bekezdése.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző

Előterjesztő:

Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület első félévi munkatervében feladatul szabta a városi címer és zászló használatáról szóló
24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A helyi rendelet felülvizsgálatának az is időszerűséget ad,
hogy hatályba lépett Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény. Ez a törvény azon túl, hogy szabályozza az állami jelképek használatának rendjét,
jogalkotási feladatokat is előír az önkormányzatoknak.
Mindezek előtt azonban a helyi rendeletünk hatályosulásáról kell néhány szót ejteni.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a helyi jelképekről szóló rendeletünk alapvető célja teljesül. Az 1988-ban,
népszavazásként is felfogható helyi szavazással kiválasztott, illetve megalkotott helyi jelképeket Gyomaendrőd
lakossága elfogadta és magáénak vallja. A zászló és a címer méltó és díszes módon van őrizve a Városháza
tanácstermében. Az ünnepi alkalmakkor az állami lobogó mellett megjelenik a város lobogója is.
Kiadványainkban, és a városhoz kötődő tárgyakon gyakran felbukkan a város címere, mint a lakóhelyünk
szimbóluma. A polgármester több alkalommal adott ki engedélyt a címer felhasználására is. Kevés esetben kellett nem szankcionális, hanem segítő jeleggel - fellépni azért, hogy a címerünk hivatalos verziója hiteles alakban kerüljön
feltüntetésre. Sajnos volt egy-két év amikor egy nem hivatalos verzió terjedt el amely még a Wikipédia
Gyomaendrőd oldalán is megjelent. Mára döntően sikerült ismét hegemónná tenni a címerünk művészi alkotással
megszületett és elfogadott verzióját.
A fentiek miatt a helyi rendeletünk szabályozása megfelel az elvárásoknak. Két ok miatt kell a rendeletet módosítani.
Ezek egyike a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése, amelyre önálló rendelet-tervezetet nyújtunk
be. A másik pedig a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésének rendelkezése, amely szerint "a közterületeket a nemzeti ünnepeken
önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni". Ez a szabály kötelező jelleggel ír elő
rendeletalkotási szabályt. Tárgyánál fogva e szabály a címer és zászló használatáról szóló rendeletbe illik.
A törvény végrehajtása érdekében a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
a városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata aMagyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete kiegészül a
következő "4. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogozásának rendje" címmel és 4/A. §-al.
"4/A. § (1) Nemzeti Ünnepeken a Hősök terén és a Szabadság téren fel kell vonni Magyarország zászlaját.
(2) A Szabadság tér, Kner tér, Hősök útja által határolt területet, a Fő utat teljes hosszában, valamint a Hősök terét
nemzetiszínű zászlókkal kell fellobogózni.
(3) A fellobogózás kezdő és záró időpontját a Polgármester egyedi utasítással határozza meg.
(4) A (2) bekezdésben foglalt fellobogózás költségviselője és kivitelezője a köz- és zöldterületek gondozását alapító
okirata szerint ellátó önkormányzati gazdasági társaság."
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Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását a
benyújtott tervezet szerinti tartalommal.

Döntési javaslat

"A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
a városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata aMagyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete kiegészül a
következő "4. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogozásának rendje" címmel és 4/A. §-al.
"4/A. § (1) Nemzeti Ünnepeken a Hősök terén és a Szabadság téren fel kell vonni Magyarország zászlaját.
(2) A Szabadság tér, Kner tér, Hősök útja által határolt területet, a Fő utat teljes hosszában, valamint a Hősök terét
nemzetiszínű zászlókkal kell fellobogózni.
(3) A fellobogózás kezdő és záró időpontját a Polgármester egyedi utasítással határozza meg.
(4) A (2) bekezdésben foglalt fellobogózás költségviselője és kivitelezője a köz- és zöldterületek gondozását alapító
okirata szerint ellátó önkormányzati gazdasági társaság."
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő hanpon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről

Készítette:
Előterjesztő:

Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási
megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírt belső
ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalnál.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 411/2010. (XI. 4.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el az
önkormányzat 2011. évre vonatkozó ellenőrzési tervét, amely szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény
ellenőrzéseket tartalmazott, évi 135 revizori nap felhasználását előirányozva.
2011. évre 14 ellenőrzési feladatot határozott meg a Képviselő-testület, amelyek hiánytalanul megvalósultak, egyéb
soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
A belső ellenőrök minden esetben rendelkeztek megbízólevéllel és vizsgálati programmal, illetve a helyszíni
ellenőrzéseket megelőzően értesítést küldtek az érintetteknek.
Az ellenőrzések a tervezett határidőben lezajlottak, esetenként megszakításokkal.
A megállapítások írásba foglalása az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, és az önkormányzati jegyzővel folytatott
egyeztetések alapján megtörtént.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumok minden esetben iktatásra kerültek.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszűntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. A
belső ellenőrzés büntető, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel
2011. évben.
A belső ellenőrök az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésüket a 2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
elkészítették, melyet az előterjesztés mellékleteke tartalmaz.
Az ellenőrzésekről és az intézményi regálásokról készült PDF dokumentumok letölthetők a város honlapjáról A
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat - Testületi ülések - Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről készült beszámoló jelentést elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi
belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi
belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi
belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását.

Döntési javaslat
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"Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testüle elfogadja a 2011. évi belső ellenőrzésekről készült
összefoglaló jelentést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 158-4/2012.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
GYOMAENDRŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

Békéscsaba, 2012. március 20.

Gábor Szilvia
Belső ellenőrzési vezető
5600 BÉKÉSCSABA, MOGYORÓ U. 22.
TELEFON +36304860502 • FAX +3666449374 • E-MAIL CSACSKFT@GMAIL.COM

Éves ellenőrzési jelentés a 2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
___________________________________________________________________________
Éves ellenőrzési jelentés
2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa által elfogadott 2011. évi belső
ellenőrzési munkaterv végrehajtásáról értékelő jelentést kell készítenünk a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérő szóló 370/2011 (XII. 31.)
kormányrendeletben előírtak szerint. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési
zárszámadási tervezettel egyidejűleg a Társulási Tanács, illetve az Önkormányzati Képviselőtestületek elé szükséges terjeszteni.
Az önkormányzati gazdálkodás belső ellenőrzéséről – ideértve az irányítása alá tartozó
költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal belső ellenőrzését – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a rendelkezik.
A belső ellenőrzés eleme a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
/FEUVE/, melynek működtetése útján kell biztosítani az önkormányzatok rendelkezésére álló
források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A belső ellenőrzés részletes feladatait az államháztartásról szóló. törvény, és a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet szabályozza.
Belső ellenőrzési tevékenységet e jogszabályok, valamint az Önkormányzatok Belső
Ellenőrzési Szabályzata, továbbá Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint végeztük.
A belső ellenőrzési kézikönyv szabályozza a belső ellenőrökre vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket, szakmai – etikai kódexet, a tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és
eljárásokat. Tartalmazza az ellenőrzési módszereket, iratmintákat.

I. Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
Az ellenőrzés tervezése
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban
foglalt szerint az éves ellenőrzési munka megtervezése a települések jegyzői által javasolt
ellenőrzési feladatok figyelembevételével történt. Az összeállított ellenőrzési tervet a
Társulási Tanács elfogadta.
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Az ellenőrzések témái:
-

Költségvetés tervezetek, beszámolók ellenőrzése
Költségvetésből nyújtott, és uniós támogatások ellenőrzése
Szociális ellátások ellenőrzése
Önkormányzati gazdálkodás vizsgálata
Átfogó ellenőrzés oktatási intézményeknél
Helyi adók, járulékok ellenőrzése

2011. évben elvégzett ellenőrzések:
Település
Békésszentandrás
Csabacsűd
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Összesen:

Ellenőrzések
száma
2
2
14
2
3
3
1
6
6
39

Ellenőrzési napok
száma
20
20
135
16
19
35
15
71
88
419

II. Személyi és tárgyi feltételek

A belső ellenőrzési feladatokat 2011. évben (2011. 01. 01. – 2011. 08. 31.) főállású belső
ellenőr és megbízási szerződés alapján a békéscsabai székhelyű Cs. A. Cs kft. látta el. A
munkálatokban résztvevő belső ellenőrök mindegyike regisztrált költségvetési belső ellenőr.
A tevékenységek végzéséhez megfelelőek a tárgyi feltételek (számítástechnikai háttér,
Internet kapcsolat, szakkönyvek, továbbképzések). A helyszíni ellenőrzések folyamán mind
települési önkormányzatoknál, mind az intézményeknél biztosították a munkavégzéshez
szükséges feltételeket és információkat.
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III. A helyi önkormányzatoknál végzett ellenőrzések tapasztalatai
Az ellenőrzések végrehajtásához megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült
minden esetben. A megállapításokat, következtetéseket, illetve javaslatokat tartalmazó
jelentések – formáját tekintve a jogszabályok előírásait figyelembe véve – az ellenőrzött
települések jegyzőjével – adott esetben az intézmények vezetőivel – egyeztetésre, majd
átadásra került.
A Kistérségi Iroda alkalmazásában álló belső ellenőr – Szeljakné Madács Andrea – az alábbi
településeken végezte munkáját 2011. augusztus végéig: Csabacsűd, Kardos, Kondoros,
Szarvas, Hunya.
A Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött vállalkozási szerződés alapján a
Cs. A. Cs kft. alkalmazásában álló Born Valéria Mária belső ellenőr végezte a helyszíni
ellenőrzéseket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál
végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai
Ellenőrzés
munkaterv
szerinti száma

Iktatószám

3

2-1/2011

4

2-2/2011

6

2-3/2011

11

2-4/2011

12

2-6/2011

14

2-5/2011

15

2-7/2011

Ellenőrzés címe, tárgy

Megjegyzés

A 2010. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolásának
ellenőrzése
az
intézményeknél
A költségvetésből cél jelleggel nyújtott
támogatások rendeltetés szerinti
felhasználásának ellenőrzés
Közbeszerzési tevékenység lebonyolításának
ellenőrzése
Az adósságkezelés és lakásfenntartási
támogatás megállapításának ellenőrzése
A Kis Bálint Általános Iskola átfogó
pénzügyi és vagyongazdálkodás ellenőrzése
ÖMIP program alapján, uniós pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzése
Vagyongazdálkodási feladatok ellenőrzése,
összefüggések a mérleggel, nyilvántartások
ellenőrzése
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
átfogó pénzügyi és vagyongazdálkodás
ellenőrzése ÖMIP program alapján, uniós
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése

2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
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16

2-8/2011

19

2-9/2011

23

2-10/2011

27

2-11/2011

28

2-12/2011

31

386-/2011

37

347-/2011

A Határ Győző Városi Könyvtár átfogó
pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás,
pályázati eszközök felhasználása
A Közművelődési, közgyűjteményi és
Turisztikai Intézmény átfogó pénzügyi
ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati
eszközök felhasználása
Magányszemélyek kommunális adójának
ellenőrzése
Mezőőri járulék előírása beszedése és
hátralék nyilvántartásának ellenőrzése
A szociális ellátások törvényi előírásainak,
szabályszerűségének ellenőrzése
Saját gépjármű használat és hivatali gépkocsi
használat elszámolásának, költségek
alakulásának ellenőrzése
A Gyomaközszolg kft. gazdálkodásának
vizsgálata, a kft. által végzett munka
leellenőrzése, tulajdonosi elvárások
ellenőrzése

2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult
2011-ben
megvalósult

Az ellenőrzések főbb megállapításai, javaslatai
A 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése az intézményeknél
(2-1/2011)
A 2010. évi feladatmutatók törvényen alapuló kiszámításának felülvizsgálata történt, amelyet
az önkormányzat és az intézményi társulás fenntartása alá tartozó költségvetési szervek,
közoktatási és szociális intézmények tartanak nyilván.
Az intézményeknél a szakmai jogszabályokban előírt alap és részletező nyilvántartások
hiánytalanul rendelkezésre álltak, azok ellenőrizhetősége teljes körűen biztosított volt.
A létszámadatokról és feladatmutatókról kibocsátott, a költségvetési szervek vezetői által
hitelesen aláírt „Tanúsítványok” adattartalma általánosságban véve pontos volt, illetve a
helyszínen észlelt eseti jellegű eltéréseket és a kerekítésből adódó változásokat a
„Tanúsítványon’ átvezetésre kerültek.
A Körös-szögi Többcélú Kistérségi Társulás részére szolgáltatott 2010. évi tényleges
adatokban egy jelentős eltérést tártunk fel, amelynek javítására, a jogtalanul igénybevett
többlettámogatás visszatérítésére a kistérségi elszámolás lezárása miatt 2011. évi önrevízió
keretében történt.
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A költségvetésből cél jelleggel nyújtott
felhasználásának ellenőrzés (2-2/2011)

támogatások

rendeltetés

szerinti

A belső ellenőrzési program szerint a pályázat útján odaítélt támogatások célszerinti
felhasználásának elszámolására irányult, a 2010. évi Ifjúsági-, Sport-, és Civil szervezetek
támogatási alapjainak felhasználására vonatkozóan. A támogatott szervezetek pénzügyi
elszámolásainak szakmai színvonala számottevően javult, a bizonylatolás hiányosságai
lényegesen mérséklődtek az előző évihez viszonyítva.
A feltárt eseti jellegű, illetve néhány típushiba kijavításával a támogatások elszámolásának
számviteli szempontú szabályossága tovább növelhető.
Közbeszerzési tevékenység lebonyolításának ellenőrzése (2-3/2011)
A közbeszerzési eljárás helyi rendjét Közbeszerzési Szabályzatban határozták meg. A Kbt. 5.
§-a alapján Közbeszerzési Tervet készítettek a 2010. évre valószínűsített közbeszerzésekről,
melyet a 115/2010 (III. 25.) Gye. Kt. határozattal fogadtak el. Az Önkormányzatnál a
közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának rendjére jellemző, hogy hivatalos
közbeszerzési tanácsadó közreműködésével bonyolították le minden alkalommal. A belső
ellenőrzés során 7 közbeszerzési eljárás került részletes ellenőrzés alá.
Javaslatok:
•

•

•
•

A közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása illetve a vállalkozási szerződés
megkötésének időpontja után keletkező iratok és azok mellékletei rendelkezésre álltak
a Városüzemeltetési Osztályon. Az iratok érkeztetése, beiktatása, illetve az
iktatószám/alszám alkalmazása valamennyi közbeszerzéses beruházás esetében
folyamatosan megtörtént. A dokumentumok lefűzése, tárolása, kezelése azonban a
jelenleginél fokozottabb rendezettséget igényel. Javaslat: az iratokat időrendi
sorrendben, megfelelő technikai megoldással lefűzni az utólagos ellenőrizhetőség és
áttekinthetőség biztosítása érdekében.
A feladatot osztályvezetői szinten történő ellátását, a közbeszerzési tevékenység
adminisztrációjának elvégzését (típuslevelezés, iratok rendszerezése, irattározása stb.)
egy nem vezető állású munkatárs munkaköri kötelezettségeként előírni.
Az ajánlatok bontása, az eredményhirdetés pontatlanságai – mondhatni kínos
tévedései – miatt célszerű a folyamaton belüli kontrollok erősítése.
Pótlólagos kiadások engedélyezése, a kötelezettségvállaló személye nem tűnik ki az
adott ügylet dokumentációjából, amelyet a jövőben javasolt megoldani.

________________________________________________________________________
5

Éves ellenőrzési jelentés a 2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
___________________________________________________________________________
Az adósságkezelés
(2-4/2011)

és

lakásfenntartási

támogatás

megállapításának

ellenőrzése

A települési önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokat, illetve a segélyezési
formákat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és
a kapcsolódó helyi rendeletekben szabályozták. A települési önkormányzat által megállapított
és folyósított pénzbeli szociális ellátások kiadásaihoz az állam a központi költségvetési
törvényben foglaltak szerint járult hozzá.
A belső ellenőrzés alá vont tevékenység szabályozottsága objektíve adott, amellyel ellentétes
előírásokat a helyi rendeletekben nem tapasztaltunk.
Az önkormányzatnál az adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatások megállapítása és
pénzügyi elszámolása, illetve finanszírozása a vonatkozó jogszabályi háttér előírásainak
figyelembe vételével működött 2010. évben. A törvényesség maximális betartása volt
tapasztalható.
A Kis Bálint Általános Iskola átfogó pénzügyi és vagyongazdálkodás ellenőrzése ÖMIP
program alapján, uniós pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése (2-6/2011)
Az intézmény „Alapító okiratát” többször módosította a fenntartó Önkormányzat Képviselőtestületi határozattal, melyet követően minden esetben egységes szerkezetbe foglalták. A
munkaköri leírások megfeleltek a tartalmi és alaki előírásoknak, az alkalmazottak aláírással
igazolták a dokumentum átvételét.
A jogszabályokban előírt belső szabályzatokkal teljes körűen rendelkeznek, amelyeket 2010.
01. 01-től aktualizáltak, illetve egységes szerkezetben bocsátottak ki. E téren kifogásolni való
hiányosság nem került feltárásra.
Az intézménynél folyó költségvetés tervezési, előirányzat-módosítási és gazdálkodási
feladatok szakmai ellátását megbízhatóan, áttekinthetően, és ellenőrzötten hajtották végre a
vizsgált időszakban. A gazdasági tevékenység irányítása, a szükséges döntések meghozatala,
az intézkedések végrehajtása szabályszerűen történt, a takarékossági szemlélet
érvényesítésével.
Személyi kiadások, bér és létszámgazdálkodás ellenőrzésénél a nyilvántartásokban, pénzügyi
és számviteli elszámolásokban hibát nem tártunk fel, az egyezőséget, illetve az
áttekinthetőséget biztosították.
Az intézmény vezetése a rendelkezésre álló vagyonnal szabályszerűen gazdálkodott.
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Javaslatok:
•
•

•

A belső szabályzatok összevonásával kapcsolatos tanács figyelembevétele a következő
aktualizáláskor.
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.
Tervszerű felújítási, ingatlan-fenntartási műszaki-pénzügyi középtávú terv
kidolgozását tanácsoljuk a jelentősebb várható kiadások tervezhetősége és
alátámasztása érdekében. A szűk pénzügyi lehetősége mellett is indokolt egy elvi
jellegű, műszaki tényezők alapján kialakított fontossági sorrendet követő feladatsort
meghatározni és rendszeresen aktualizálni az ingatlanvagyon hosszú távú
állagmegőrzése és fejlesztése érdekében.

Vagyongazdálkodási feladatok ellenőrzése, összefüggések a mérleggel, nyilvántartások
ellenőrzése (2-5/2011)
Az önkormányzatnál a vagyonnyilvántartás kellően szabályozott. Az előírások és elvárások
gyakorlati megvalósulása számottevően és folyamatosan javult, melynek eredményeként az
analitikus és főkönyvi adatok a mérleggel összességében egyezőséget mutattak 2010. 12. 31én. A részletező adatok közötti eltérést, valamint a 0-ig leírt eszközök állományának eltérését
tisztázásra, rendezésre javasoljuk
Javaslat:
•

az analitikus nyilvántartási rendszerben a bizonylatolás teljesebbé tételét, valamint a
keletkezett dokumentumok rendezettebb kezelését, lefűzését tartjuk indokoltnak

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola átfogó pénzügyi és vagyongazdálkodás
ellenőrzése ÖMIP program alapján, uniós pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése
(2-7/2011)
Az intézmény Alapító okiratát többször módosította a fenntartó önkormányzat Intézményi
Társulási határozattal, melyet követően minden esetben egységes szerkezetbe foglalva adták
ki. Az SZMSZ-ben megállapították a közoktatási intézmény (általános iskola, diákotthon,
könyvtár) működésének szabályait a vonatkozó törvények és más jogszabályok keretei között.
A 2010. évi aktualizálás elmaradását tapasztaltuk, amely a két dokumentum összhangját
hivatott folyamatosan biztosítani.
Rendelkeznek azon szabályzatokkal, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, és a
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet kötelezően előírtak. Azonban a jelenlegi belső
szabályzatok a törvényi előírásoknak néhány hiányosság mellett felelnek meg, melyet pótolni
szükséges. Általában véve a gyakorlati tevékenység során alkalmazhatóak, betarthatóak.
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Az intézménynél folyó költségvetés tervezési, előirányzat-módosítási és gazdálkodási
feladatok ellátását a jogszabályi követelmények szerint hajtották végre a vizsgált időszakban.
A gazdasági tevékenység irányítása az intézkedések végrehajtása is szabályszerűen történt, a
takarékossági szemlélet érvényesítésével.
A belső ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapításra került, hogy a támogatások és azok
felhasználásának dokumentáltsága megfelelő, kiváltképp a 2010-es évben, melyben jelentős
javulás tapasztalható. A pályázatok részletesebbek és áttekinthetőbbek, mint az előző évben.
A pénzügyi elszámolások előírt dokumentumokkal (számlamásolatok, megbízási szerződések,
árajánlatok, megrendelő, bérjegyzékek, stb.) történő alátámasztása megfelelő volt a vizsgált
időszakban.
Javaslatok:
•

•
•

•

A vizsgált időszakot követően 2011. I. félévben végbement változások miatt – saját
üzemeltetésű konyha megszűnése, a gazdasági irodában történt személyi változások –
a szabályzatok mihamarabbi aktualizálását, valamint a megismerési záradékot aláíró
személyek teljes körűvé tételét.
„vegyes bizonylatok” alaki követelményeire a jövőben több figyelmet fordítsanak,
mivel azokon az aláírások, keltezések gyakran elmaradtak
A közalkalmazotti bérezés alapjául szolgáló iskolai végzettséget igazoló oklevelek,
bizonyítványok, diplomák egyszerű fénymásolatainak záradékolása, az „Eredetivel
mindenben megegyező!” szöveggel, illetve a másolást végző személy aláírásával
A tárgyi eszközök és egyéb készletek analitikus nyilvántartásának naprakésszé és
egyezővé tétele és főkönyvi könyveléssel, évvégi leltárral. Az áttekinthetőség és
ellenőrizhetőség teljes körű biztosítása az analitikus nyilvántartások terén

A Határ Győző Városi Könyvtár átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás,
pályázati eszközök felhasználása (2-8/2011)
Az ellenőrzés alá vont időszakban a városi könyvtárszolgálat minőségi változáson ment át,
korszerűségében, megbízhatóságában és kiegyensúlyozottságában megerősödött, valamint
tágabb kulturális események lebonyolítójává, szervezőjévé vált, kapcsolatrendszere
szélesedett, közművelődési – esetenként szociális jellegű - szerepe értékes és értékelendő a
jövőben is. A munkavégzéshez szükséges belső szabályozottság megfelelő színvonalú.
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 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.
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A kötelezettségvállalás, az utalványozás, és ellenjegyzés hiánytalan volt, a főkönyvi
könyvelés megfelelt az államháztartási számviteli előírásoknak.
Javaslatok:
•
•

•

•

A belső szabályzatok aktualizálása
A növekvő készpénzes bevételek elszámolására időszaki pénztárjelentés–nyomtatvány
bevezetése az intézménynél - a jelenlegi rovat-elszámolási ív helyett (nem
használják!) - az ellenőrizhetőség, átláthatóság érdekében.
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.
A halaszthatatlan épület felújítási feladatok műszaki szakértői felmérése és időben
ütemezése több évre előre - tekintettel a szűkös pénzügyi lehetőségekre – és kisebb
lépésekben történő végrehajtása.

A Közművelődési, közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás, pályázati eszközök felhasználása (2-9/2011)
Az intézmény elnevezésével, tevékenységi körével és telephelyeivel kapcsolatos változásokat
a fenntartói határozatok szerint az alapító okiraton átvezették és egységes szerkezetbe
foglalták. A 2010. 03. 25-én egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmával csak
részben áll összhangban az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet a
498/2009. (XII. 21.) Gye. Kt. sz. határozattal hagyott jóvá Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete.
Az Intézménynél a gazdasági jellegű munkavégzéshez szükséges belső szabályozottság teljes
körű. A belső szabályzatban rögzített hatásköröket a 2010. évi gazdálkodás során
maradéktalanul figyelembe vették, az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat betartották.
A Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalásra nem került sor az
ellenőrzött időszakban.
Az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon az önkormányzat tulajdonában áll és a
vagyonkataszterben szerepel. Az ingatlanok amortizációját, valamint az értéknövelő
beruházások, felújítások aktiválását a Polgármesteri Hivatalnál tartják nyilván, a kétévenkénti
leltározásra sor került.
A közalkalmazásban állók kinevezése, alapbérének és pótlékának változása, kötelező
átsorolása dokumentált, mely iratokat a Polgármesteri Hivatalban kezelnek, személyenként
külön dossziéban.
2010. évben az Intézmény sem EU-s pályázaton, sem a Művelődési Minisztérium által évente
közzétett aktuális pályázatokon önállóan nem szerepelt.
________________________________________________________________________
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Az integrált közművelődési intézmény működését 2009-2011 években a szervezeti, személyi
változások jellemezték, amely gazdálkodására kihatott. Az átalakított rendszerben meglévő
tartalékok és bevételi lehetőségek feltárása javíthatja a fenti arányszámokat.
Javaslatok:
•
•
•
•
•
•

•

Alapító okiratban szereplő telephely címek, helyrajzi számok felülvizsgálata,
szükségszerinti pontosítása,
Szervezeti és Működési Szabályzatban az igazgatóhelyettesi és gazdaság vezetői
feladatkörök felülvizsgálata, pontosítása,
A 2009-ben készített SZMSZ és a mellékletét képező intézményi szabályzatok
aktualizálása,
A házipénztár elszámolását az előírt „Időszaki pénztárjelentésen” szükséges elvégezni,
a jelenlegi „Napi pénztárjelentés” nyomtatvány helyett,
A készpénz szállítás és őrzés előírt szabályainak maradéktalan betartása az intézmény
székhelyén kívül megrendezett kulturális eseményeken,
A tárgyi eszközök állományváltozásának bizonylatából (üzembe helyezés és
selejtezés) másolati példány biztosítása az intézményvezető részére, a szobaleltárak
vezetéséhez.
Stratégiai program (igazgatói pályázat) alapján éves munka- és rendezvényterv
készítése és a teljesítés szöveges értékelése.

Magányszemélyek kommunális adójának ellenőrzése (2-10/2011)
A kommunális adó helyi szabályozása megfelel a hatályos törvényi előírásoknak. A
magánszemélyek kommunális adóját Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő lakáscéljára
szolgáló épület, épületrész után kell megfizetnie az ingatlan tulajdonosának, vagy a bejegyzett
vagyoni értékű jog jogosultjának. A magánszemélyek kommunális adóbevallásából 20 db
került kiemelésre részletes ellenőrzés céljából. Valamennyi beérkezett adóbevallás iktatásra,
felülvizsgálatra és számítógépes feldolgozásra került, illetve az adózói befizetések tételes
könyvelése megtörtént a vizsgált két év során, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és a
13/1991. (V.21.) PM rendelet előírásai alapján. A fizetési kötelezettséget nem teljesítő
adóalanyok részére a felszólításokat rendszeresen kiküldték.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatnál a magánszemélyek kommunális adóbevétele a
költségvetésben előirányzott szintet jól megközelítően alakult.
A lakossági adóztatással foglalkozó munkatársak a vonatkozó jogszabályok és az
önkormányzati helyi adó rendelet előírásait felkészülten ismerték és alkalmazták.
A rendeletben biztosított adókedvezmények és mentességek figyelembevétele szabályosan
történt, jogtalan igénybevétel nem került feltárásra.
Az adózással kapcsolatos számítógépes nyilvántartó és elszámoló programrendszert
kifogástalanul kezelik, a változásokat naprakészen követik.
Az ONKADO szoftver kiszolgálja azokat az információs igényeket, melyeket az adózási
jogszabályok előírnak.
________________________________________________________________________
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Mezőőri járulék előírása beszedése és hátralék nyilvántartásának ellenőrzése (2-11/2011)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek
őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A mezőőri járulék szedésének
jogszabályi háttere rendezett az önkormányzatnál.
Az adóztatással foglalkozó munkatársak a vonatkozó jogszabályok előírásait készségszinten
ismerik és alkalmazzák.
A Civil-Ingatlan nevű szoftver kiszolgálja azokat az információs igényeket, melyeket a
vonatkozó jogszabályok előírnak. A számítógépes nyilvántartó és elszámoló
programrendszert jól ismerik és kezelik a Kirendeltségen.
A kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatokat megfelelő színvonalon teljesítik, emellett a
behajtás érdekében szükséges intézkedéseket lehetőségeikhez mérten megtették.

Javaslatok:
•

A havi pénzügyi összesítést végző szoftver eseti problémainak kiküszöbölése, a
halmozott adatok vonatkozásában

A szociális ellátások törvényi előírásainak, szabályszerűségének ellenőrzése (2-12/2011)
Az Önkormányzatnál a segélyezés és a bérpótló juttatások rendszere, valamint a gyermekek
támogatása az aktuális jogszabályi háttér előírásainak figyelembe vételével működik.
A települési önkormányzat 2011. évre megállapított és folyósított pénzbeli szociális
ellátásaihoz, illetve bérpótló juttatásaihoz az állam a szociális törvényben, valamint a
költségvetési törvényben meghatározottak szerint járul hozzá.
A vizsgált időszakban az állami támogatások igénylése megfelelt a jogszabályi
követelményeknek, havonta határidőben elkészítették.
A Humánpolitikai Osztályon készített, a pénzügyi elszámolások alapjául szolgáló kimutatások
teljes körűek és egyezőek voltak az alapdokumentumokkal. Azok minden esetben dátummal
ellátva, készítőjének aláírásával kerültek átadásra a Pénzügyi Osztályra, illetve egy példányt
az irattárba helyeztek.
Saját gépjármű használat és hivatali gépkocsi használat elszámolásának, költségek
alakulásának ellenőrzése (386-/2011)
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetésére,
illetve azok magáncélú használatára vonatkozó belső szabályzatát a Szervezeti és Működési
Szabályzat 26. számú mellékleteként hagyta jóvá.
A gépjármű használattal és havi elszámolással kapcsolatos dokumentáltság - a leírt alaki
hiányosságok kivételével – megfelelően áttekinthető, külső személy által kis segítséggel jól
ellenőrizhető. A felvett előleggel a jármű vezetői havonta elszámoltak, esetenként havi két
elszámolásra is sor került.
________________________________________________________________________
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Az üzemanyag kiadások elszámolási rendszere tartalmaz jelentős költség-takarékossági
elemet, mivel döntő mértékben alacsonyabb fogyasztási normákkal számították ki, a
vonatkozó kormányrendeletben meghatározott átalánynormához viszonyítva.
Az üzemanyagárak tekintetében az önkormányzat által alkalmazott súlyozott átlagár általában
nagyobb, mint az APEH által közzétett üzemanyagár, azonban ennek összesített 2011. évi
különbsége 8-9 ezer Ft többlet volt kocsinként.
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 22. számú
mellékleteként hatályba léptetett Kiküldetési Szabályzat 2.2.3. pontjában szabályozták a saját
tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használatát. Észrevételem, hogy a saját gépkocsival
történő munkába járás belső szabályait nem rögzítették, annak elszámolását hiányosan
kitöltött kiküldetési rendelvényen eszközölték.
A saját tulajdonú hivatali célú gépjárműhasználat ellenőrzése során hiányosság nem került
feltárásra.
Javaslatok:
• megfigyelni és felderíteni a ténylegesen beszerzett üzemanyag mennyiség és a
korrekciós alapnorma szerint elszámolt üzemanyag mennyiség közötti eltérést
A Gyomaközszolg kft. gazdálkodásának vizsgálata, a kft. által végzett munka
leellenőrzése, tulajdonosi elvárások ellenőrzése (347-/2011)
A Kft a számviteli törvényben kötelezően előírt belső szabályzatokkal rendelkezik.
A Kft-nél a szerződéses fegyelem kiemelt fontosságú, mind a lakossági, mind a közületi
vevőkkel írásbeli szerződéses kapcsolatban állnak, amely a kimenő számlazás egyik
alappillére.
A havi bérfeladások ellenőrzése - ezen belül két havi bérszámfejtést – során precíz
elszámolást tapasztaltunk, hiba feltárására nem került sor.
A Kft bizonylati fegyelme, számviteli elszámolási, adózási helyzete, beszámolási rendje a
vizsgált időszakban szabályszerű, megbízható volt, amelyet az előírt végzettséggel és
gyakorlattal rendelkező könyvviteli szolgáltató tevékenysége alapozott meg.
A kft. jelenlegi működésének sajátossága, hogy a hulladékszállítási, szelektív
hulladékgyűjtési tevékenységéhez szükséges tárgyi eszközöket bérbe veszi, ezáltal saját
állományban nem szerepel.
A tulajdonosi elvárások érvényesülését a Felügyelő Bizottság tevékenysége, kontroll szerepe
biztosítja. A kft. ügyvezetője az évente 3-4-szer ülésező FB részére a munkavégzéssel, a
gazdálkodással és pénzügyi helyzettel kapcsolatos tájékoztatást megadta, amelyet az ülésekről
készített jegyzőkönyvek támasztanak alá.
A hátralékosok nyilvántartása, a tartozások beszedése folyamatosan történik, az intézkedések
rendje szintén meghatározott.
Javaslatok:
• A belső szabályzatokat aktualizálása, felülvizsgálata a végbement személyi és
szervezeti változásokra figyelemmel.
________________________________________________________________________
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•
•

A hiányzó FB Ügyrend pótlása.
A számítógépes könyvelési rendszer adatai alapján vezetői információs rendszer
kialakítása, amely havonta, illetve negyedévente bővebb tartalommal naprakészen
tájékoztatja az ügyvezetést a KFT pénzügyi-gazdasági helyzetéről.
• A kintlévőségek csökkentésére irányuló intézkedések megtételét, illetve a szállítói
tartozások keletkezésének elkerülését, a beérkező számlák határidőben történő
pénzügyi rendezését.
A lakossággal történő kommunikáció fejlesztése, a likviditási problémák hosszabb távú
megoldása, az ehhez szükséges informatikai korszerűsítések végrehajtása.

Békéscsaba, 2012. március 20.

_______________________________
Gábor Szilvia
Belső ellenőrzési vezető

________________________________________________________________________
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
5540 Szarvas, Kossuth u. 19
Iktatószám: 2-1/2011

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
a
2010. évi állami normatív hozzájárulás és támogatás elszámolásának ellenőrzéséről az
intézményeknél a költségvetési törvény 3. sz és 8. sz. melléklete alapján

Készült: 2011. március 8-án

Ellenőrzött időszak: 2010. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzés székhelye, intézményvezetők neve:
I.)

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, 5500. Gyomaendrőd, Fő út 181.
Ágostonné Farkas Mária igazgató

II.) Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, 5500. Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Farkas Zoltánné igazgató
III.) Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, 5500.
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. Dr. Kovács Béla igazgató
IV.) Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 5500. Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
Hevesi Nagy Anikó mb. igazgató
V.) Térségi Humánsegítő Szolgálat, 5500. Gyomaendrőd, Fő út 2.
Czikkely Erika Igazgató
VI.) Térségi Szociális Gondozási Központ, 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.
Mraucsik Lajosné igazgató

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: A belső ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással kötött „Megbízási szerződés” alapján a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai
Szolgáltató kft által került elvégzésre.
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Ellenőrzési napok:
Born Valéria vizsgálatvezető belső ellenőr 22 revizori nap
Felkészülés:

1 revizori nap (2011. január 10.)

Helyszíni ellenőrzés: 18 revizori nap (2011. január 11. – február 11. között)
Jelentés készítés:

3 revizori nap (2011. február 17-21. között)

Gábor Szilvia belső ellenőr 3 revizori nap
Helyszíni ellenőrzés:

3 revizori nap (2011. február 9-11. között)

A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy a 2010. évi önkormányzati költségvetésben a
normatív állami hozzájárulás elszámolásának alátámasztása, jogszabályi megfelelősége
biztosított-e, kiemelten a Magyar Köztársaság költségvetéséről és az Önkormányzatokról
szóló hatályos törvények, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfelelést.

Az ellenőrzés részletes feladata: Az intézmények által 2011. január hóban elkészített és a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi Osztályára megküldött, „Tanúsítványok”
adattartalmának ellenőrzése, az intézményeknél rendelkezésre álló alapdokumentumokkal
való egyezőségének szúrópróbaszerű és tételesen vizsgálata, az eltérések megállapítása, a
nyilvántartások hiányosságainak feltárása.

Az ellenőrzés módszere, típusa: A helyszíni ellenőrzés alá vont intézményektől kapott
„Tanúsítványok” adatainak egyeztetése az összesítő kimutatásokkal, valamint a vonatkozó
rendeletek alapján az intézmények által vezetett alapdokumentumokkal.
A belső ellenőrzés intézményenként került végrehajtásra és ennek megfelelően külön-külön
rögzítettük a megállapításainkat, az alábbiak szerint:
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I. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2011. január 11, 12, 27.
Belső ellenőrzést végezte:

Born Valéria

Ellenőrzési napok száma:

3 revizori nap

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ „Tanúsítvány” a 2010. évi normatív állami hozzájárulás teljesítménymutatóinak
alakulásáról (2009/2010. tanév 8/12. rész, 2010/2011. tanév 4/12. rész)
⇒ Közoktatási statisztika (mindkét tanévre vonatkozó október 1-i. létszámadatok)
⇒ Kötelezően vezetett tanügyi nyilvántartások az óvodára és az általános iskolára
vonatkozóan:
o beírási naplók,
o osztálynaplók,
o napközis foglalkozási naplók,
⇒ kedvezményes tanulói étkezéshez igénylő lapok, igazolások,
⇒ élelmezési napok nyilvántartása, összesítése
⇒ sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó orvosi igazolások, szakvélemények,
határozatok,
⇒ ingyenes tankönyvre jogosultság ellenőrzéséhez igazolások, (3 vagy több gyermekről,
ill. rendszeres gyermekvédelmi határozatok)

MEGÁLLAPÍTÁSOK
1.) Az ellenőrzés alá vont alapdokumentumok és összesítő nyilvántartások, valamint a
különféle igazolások és határozatok, illetve pénzügyi elszámolások és számviteli
bizonylatok, tartalmi, formai vizsgálata alapján a revízió megállapította, hogy az
intézmény

által

kibocsátott

„Tanúsítvány”

adatai

(létszámadatok

és

teljesítménymutatók) a valóságnak megfelelnek.
A 2010. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletében előírt normatív
hozzájárulások jogosultságát teljes körűen alátámasztják a „Tanúsítvány” adatai,
eltérés megállapítására nem került sor.
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2.) A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású
támogatások 2010. évben nem vonatkoztak az iskolára, azonban a melléklet „III. A
többcélú kistérségi társulások támogatása” fejezetének „2.2.1. Közoktatási intézményi
feladatok” pontjában előírtaknak való megfelelés alátámasztásához szükséges a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat – mint a kistérségi, valamint az intézményi
társulás tagjának – fenntartásában működő közoktatási intézmény adatait is
figyelembe venni.
Fentiek miatt került sor a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – információs célokat szolgáló
– adatlapjának belső ellenőrzésére, amely során eltérést nem tártunk fel.
Az önkormányzat által önállóan fenntartott intézmény után kistérségi támogatás igénylése
nem történt.
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II.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2011. január 13-17. között és 27.
Belső ellenőrzést végezte:

Born Valéria

Ellenőrzési napok száma:

4 revizori nap

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi Osztályára megküldött „Tanúsítvány”
⇒ Támogatási jogcímenként kimutatott teljesítménymutatók és normatív támogatásokról
szóló kimutatás
⇒ Beiratkozási naplók
⇒ Közoktatási statisztikai kimutatások
⇒ Normatív teljesítmény mutatók segédtáblázata
⇒ Kollégiumi napló
⇒ Étkezési kimutatások (adagösszesítők étkezési térítési bontás szerint)
⇒ Összesítő kimutatás és étkezők létszámáról
⇒ Szociális rászorultságot alátámasztó „határozatok”
o Étkezési (ingyenes és 50 %-os)
o Tankönyv (ingyenes)
o Gyermekvédelmi segélyben részesülők részére
⇒ Orvosi és pedagógiai szakvélemények (SNI-s és BTM-es gyermekek részére)

MEGÁLLAPÍTÁSOK
1.) Az iskolában végzett helyszíni ellenőrzés során a Tanúsítvány mellékleteiben
szerepeltetett alapadatok egyezőségét állapítottam meg a tanügyi nyilvántartásokkal.
Azonban az összesítő jellegű Tanúsítványba történő adatátvitel két helyen pontatlan volt,
(Csárdaszállási napközisek és étkezők adatai lemaradtak, ill. a gyomaendrődi felsős
napközisek 4/12-ed időszaki adata helytelen) amelyet az ellenőrzés ideje alatt korrigáltak, és
helyes adattartalmú módosított Tanúsítványt (ikt.sz.III-801-9/4/2011.) bocsátottak ki, melyet
a revízió elfogadott.
Kimutatás a tanulókról elnevezésű táblázat alapján összehasonlításra kerültek a létszámok, a
beírási naplók, illetve a statisztikák alapján, melyben eltérést nem találtunk.
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Beazonosítható volt a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és
magatartási zavarokkal küzdő tanulók, továbbá a napközis, a bejáró, illetve az étkezők, és
ingyenesen étkezők létszáma.
A kollégiumi létszám ellenőrzése a kollégiumi beírási naplóval egyeztetésre került, eltérést
nem tapasztaltunk.
A bejáró tanulók létszáma a 2009. október 1-i, illetve a 2010. október 1-i statisztikai adatok
alapján került ellenőrzésre, mely megegyezik a teljesítmény kimutatásban szereplő adattal.
Szúrópróbaszerű ellenőrzés történt az étkezőkről, illetve a kedvezményes étkezés
igénybevételének jogosságáról, amelyben hiányosságot nem tártunk fel.
Összesítő kimutatás a napközis foglalkozás, és étkezők létszámáról: 2010. szeptember és
december hónapokban két pedagógus létszámnyilvántartása tételesen átvizsgálásra került.
Összességében a normatíva elszámolásánál eltérést nem állapítottunk meg.
2010/11. évre tankönyv-támogatást igénybevevőknél a szociális rászorultságot az 1.a, 3.a, 5.a,
osztályoknál tételesen megvizsgáltuk. A tankönyvekhez járó általános támogatásnál eltérést
nem tapasztaltunk.
A szociális rászorultságot az iskola által begyűjtött igazolások (önkormányzat által kiadott
igazolások a gyermekvédelmi segélyben részesülőkről, MÁK által kiadott igazolások a
családi pótlékról, a tartósan beteg gyermekekről) megtekintése alapján vizsgáltuk.
A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal
küzdő (BTM) tanulók számát orvosi, vagy pszichológiai szakvéleménnyel alátámasztották.

2.) A költségvetési törvény 8. számú mellékletében a „III. A többcélú kistérségi társulások
támogatása” fejezet „2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladatok” pontja alapján végzett
gyógytestnevelési ellátás után járó támogatáshoz kiszámított 2010. évi létszámadat nem felel
meg a jogszabályban előírtaknak.
A 8. sz melléklet „Kiegészítő szabályok” 2.9 pontja határozza meg az ellátottak létszámának
kiszámítási módját, amely szerint a tanévenként összesített heti ellátotti létszámot osztani kell
a

2010. egész évi ellátási heteinek számával. Ennek eredményeként az éves ellátotti

átlaglétszámot kapjuk, amelyet az intézményre vonatkozó fajlagos normatívával (22.000
Ft/fő) szorozva jutunk el a járó állami támogatás összegéhez.
Az iskola „kistérségi” adatszolgáltatásában az osztószám helytelenül az adott tanév ellátási
heteinek száma volt és nem az egész éves ellátási hetek száma, így halmozódás keletkezett,
amely jogalap nélküli többlet támogatás igénybevételét okozta 2010. évben.
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Helytelen
2009/2010. tanév
8/12-ed rész
2010/2011. tanév
4/12-ed rész

408 fő/22 hét=18,55 fő
19 fő
304 fő/15 hét=20,27 fő
20 fő

Helyes
408 fő/33 hét=12,36 fő

Eltérés
7 fő x 22.000 Ft/fő=

12 fő
304 fő/33 hét=9,21 fő

- 154.000 Ft
11fő x 22.000 Ft/fő=

9 fő

- 242.000 Ft

Megjegyzés: az iskola alapnyilvántartása szerint 2010. első 8 hónapjában 21 héten át, az utolsó 4
hónapjában 12 héten át tartottak gyógyestnevelési foglalkozást, ezért az osztószám 33 ellátási hét.
Ennek fogalmi azonosságát a jogszabályban lévő tanítási hetek számával pedagógiai szempontból
kontrollálni szükséges!

A pénzügyi eltérés MÁK felé történő rendezését önrevízió keretében szükséges
megoldani, mert a 2010. évi tényadatokra vonatkozó kistérségi beszámoló jelentés és
segédtáblázat már lezárásra került a hiba feltárásának időpontjában.
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III. Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2011. január 18., 19., és 31.
Belső ellenőrzést végezte:

Born Valéria

Ellenőrzési napok száma:

3 revizori nap

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi Osztályára megküldött „Tanúsítvány”
⇒ Beiratkozási naplók
⇒ Statisztikai kimutatás
⇒ Kollégiumi beiratkozási napló
⇒ Bejárók nyilvántartása
⇒ Élelmezési napi nyilvántartás
⇒ Határozatok az ingyenes tankönyvellátásban részesülők
⇒ Önkormányzat által kiadott határozatok 3 vagy több gyermek, rendszeres
gyermekvédelmi segély

MEGÁLLAPÍTÁSOK

1) Az ellenőrzés alá vont alapdokumentumok és összesítő nyilvántartások, valamint az
igazolások és határozatok vizsgálata alapján a revízió megállapította, hogy az
intézmény

által

kibocsátott

„Tanúsítvány”

adatai

(létszámadatok

és

teljesítménymutatók) a valóságnak megfelelnek.
A tanulólétszámok a statisztikákból kiindulva a beírási naplókkal, a kollégiumi
létszám a kollégiumi beiratkozási naplóval egyeztetésre került.
A bejáró tanulók létszáma az elkészített táblázat alapján, a beírási naplóban szereplő
adatok alapján került beazonosításra.
Az élelmezési napok ellenőrzése – a kollégiumnál és a menzánál is - az élelmezési
nyilvántartás tételes vizsgálatával történt, eltérést nem tártunk fel.
2010/2011. évre ingyenes tankönyv-támogatást igénybevevőknél a szociális
rászorultságot tételesen felülvizsgáltuk, melyet a begyűjtött igazolások (önkormányzat
által kiadott igazolások a gyermekvédelmi segélyben részesülőkről, MÁK által kiadott
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igazolások a családi pótlékról, a tartósan beteg gyermekekről) megtekintése alapján
végeztünk el, eltérést nem állapítottunk meg.

2.) A Tanúsítványban nem szerepelt, ezért pótlólag a revízió rávezette a kv. tv. 3. sz.
melléklete

17.2

b./

pontjában

előírt

„Általános

hozzájárulás

a

tanulók

tankönyvellátásához” jogcímhez a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók
létszámát a 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-i) tényleges adat alapján: 320 fő
A kiegészítéssel a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletében előírt
normatív hozzájárulások jogosultságát teljes körűen alátámasztják a „Tanúsítvány”
adatai, egyéb eltérés megállapítására nem került sor.

3.) A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású
támogatások 2010. évben nem vonatkoztak a középiskolára.
Az önkormányzat által önállóan fenntartott intézmény után kistérségi támogatás
igénylése nem történt.
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IV.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2011. február 1., 2., 3.
Belső ellenőrzést végezte:

Born Valéria

Revizori napok száma:

3 nap

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ „Tanúsítvány” a 2010. évi normatív állami hozzájárulás számításánál figyelembe
vehető létszámról. (2009/2010. tanév 8/12. rész, 2010/2011. tanév 4/12. rész)
⇒ Közoktatási statisztika (mindkét tanévre vonatkozó október 1-i. létszámadatok)
⇒ Kötelezően vezetett tanügyi nyilvántartások:
o Jelentkezési lapok és beírási naplók,
o Osztálynaplók és haladási naplók,
o Szakonkénti összesítők a térítési díjakról
⇒ Részletfizetési és mentességi kérelmek, szociális indoklással
⇒ Kedvezményre jogosító dokumentumok,
⇒ Határozatok a térítésmentességről, illetve mérséklésről, igazgatói egyéni határozatok
⇒ adott időszakban befizetett térítési díjak és tandíjak ellenőrzési dokumentumai
⇒ befizetési nyugtatömbök, időszaki pénztárjelentések,
⇒ SZMSZ, díjszabályzat,
⇒ térítési díjra vonatkozó helyi rendelet,
⇒ Iratkezelési szabályzat

MEGÁLLAPÍTÁSOK

1.) Az ellenőrzés alá vont alapdokumentumok és összesítő nyilvántartások, valamint a
különféle igazolások és határozatok, illetve pénzügyi elszámolások és számviteli
bizonylatok, tartalmi, formai vizsgálata alapján a revízió megállapította, hogy az
intézmény

által

kibocsátott

„Tanúsítvány”

adatai

(létszámadatok

és

teljesítménymutatók) a valóságnak megfelelnek.
A 2010. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletében előírt normatív
hozzájárulások jogosultságát teljes körűen alátámasztják a „Tanúsítvány” adatai,
eltérés megállapítására nem került sor.
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2.) A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású
támogatások 2010. évben sem vonatkoztak az iskolára.
Az önkormányzat által önállóan fenntartott intézmény után kistérségi támogatás
igénylése nem történt.
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V.

Térségi Humánsegítő Szolgálat

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2011. január 20. és 21.
Belső ellenőrzést végezte:

Born Valéria

Revizori napok száma:

2 nap

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ „Tanúsítvány” a 2010. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatások
elszámolásáról. (2009/2010. tanév 8/12. rész, 2010/2011. tanév 4/12. rész)
⇒ Közoktatási

statisztika

(mindkét

tanévre

vonatkozó

pedagógusi

és

tanulói

létszámadatok)
⇒ Pedagógusok és szakmai munkát segítők létszáma, személyi dossziék (munkakör,
továbbképzés igazolása)
⇒ A szociális szakvizsga és továbbképzés elszámolásának dokumentumai (egyénenkénti
nyilvántartások,

számlák,

az

előző

évről

áthúzódó

kötelezettségvállalások

teljesítésének igazolása)
⇒ Munkanaplók és egyénenkénti nyilvántartások a logopédiai ellátás és a nevelési
tanácsadás foglalkozásokról,
⇒ Pedagógusonkénti és havonkénti összesítő kimutatások ellátások szerint, ezen belül
települések szerinti megoszlásban (Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás).

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az intézmény által elkészített tanúsítványban közöltek helyszínen történő ellenőrzése,
alapdokumentumokkal és nyilvántartásokkal való összevetése alapján a revízió eltérést nem
tárt fel.
1.) A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti állami normatív hozzájárulások
2010. évben sem vonatkoztak az intézményre.
2.) A költségvetési törvény 8. sz. melléklete I. és II./2. pontjai szerint a pedagógiai
szakszolgálat ellátására, valamint a szociális továbbképzésre és szakvizsgára járó
támogatások igénylése és felhasználása valós adatokkal alátámasztott, igazolt.
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3.) A költségvetési törvény 8. sz. melléklete „III. A többcélú kistérségi társulások
támogatása” fejezet „2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladatok” pontja alapján
végzett logopédiai ellátásra és nevelési tanácsadásra vonatkozó külön Tanúsítvány
adatai valós nyilvántartásokkal alátámasztottak, igazoltak.
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VI.

Térségi Szociális Gondozási Központ

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2011. február 4. - 11. között
Belső ellenőrzést végezte:

Born Valéria (3 nap 2011. február 4., 7., 8., 9.)
Gábor Szilvia (3 nap 2011. február 9., 10., 11.)

Revizori napok száma: 6 nap
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ „Tanúsítvány” a 2010. évi költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. mellékletében előírt
jogcímeken elszámolt normatívák alapadatairól.
⇒ 2010. évben hatályos intézményi alapító okirat és működési engedély és azok
módosításai
⇒ Naplók, törzskönyvek valamennyi ellátási formára vonatkozóan az ellátottak
személyi adatairól
⇒ Igénybevételi kérelmek, azok döntéséről szóló határozatok valamennyi szolgáltatási
formánál
⇒ Megállapodások az intézmény és az ellátást igénybe vevő között, valamennyi
szolgáltatási formánál
⇒ Házi segítségnyújtásról gondozási naplók, és azok havi összesítői
⇒ Szociális rászorultágot igazoló dokumentumok és jövedelemigazolások
⇒ Gondozási időszükségletet megállapító határozatok és szakértői igazolások
⇒ Idős klubok látogatási naplói és azok összesítései havonta
⇒ Demenciát, vagy fogyatékosságot igazoló szakvélemények
⇒ Bentlakásos intézményi ellátások napi nyilvántartásai és összesítések
⇒ Intézményvezetői határozatok,
⇒ Szociális munkakörben foglalkoztatottak létszáma, névsora,
⇒ A szociális szakvizsga és továbbképzés elszámolásának dokumentumai, számviteli
bizonylatai
⇒ Étkezési naplók, havi összesítők,
⇒ Aláírt jelenléti ívek az idős klubokban, jelölve az igénybe vett szolgáltatásokat
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
1.) A Gondozási Központban végzett helyszíni ellenőrzés során a Tanúsítványt
alátámasztó mellékletekben szerepeltetett adatok egyezőségét állapítottuk meg az alábbi
szociális intézményi egységeknél vezetett alapnyilvántartásokkal:
•

Őszikék Idősek Otthona

•

Őszi Napsugár Idősek Otthona

•

Rózsakert Idősek Otthona

•

Szent Imre Idősek Otthona

•

Átmeneti Idősek Otthona

•

1. sz. Idősek Klubja

•

2. sz. Idősek Klubja

•

3. sz. Idősek Klubja

•

4. sz. Idősek Klubja

•

5. sz. Idősek Klubja

•

6. sz. Idősek Klubja

•

Esély Fogyatékos Klub

Azonban az összesítő jellegű Tanúsítványon közölt adatok - az ellátotti létszám
egységenkénti kerekítéséből adódóan - két helyen pontatlannak bizonyultak, amelyet a
belső ellenőrzés során korrigáltunk az alábbiak szerint:

Kv. Tv. 3. sz melléklet
12.b Átlagos gondozást igénylő ellátás
Kv. Tv. 8. sz melléklete
III.2.4. Szociális alapszolgáltatás ba) szoc. étkeztetés

Javítás előtt

Javítás után

Eltérés

91 fő

90 fő

- 1 fő

229 fő

228 fő

- fő

Fenti javítás szükségességét az alapadatoknak a MÁK Segédtáblázatban történő
rögzítése, illetve automatikus összegzése tette indokolttá, ugyanis a papíralapú
adatszolgáltatás szerint a kerekítés általános szabályait az intézmény betartotta.
Az ellenőrzés időtartama alatt az intézmény saját feltárása alapján is módosította a
Tanúsítványon a tanyagondnoki szolgálat hónapjainak számát, mert a 2010. évközben
indított 2. sz. körzet 9 hónapját eredetileg nem szerepeltették.
Ezt követően megismételték a helyesbített Tanusítvány kibocsátását, melyet a revízió a
fent jelzett eltérésekkel fogadott el.
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A 2010. évi ellátottak köréről egységenként elkészített Tanúsítvány szúrópróbaszerűen
egyeztetésre került az ellátási és eseménynaplókkal, a havi összesítőkkel, illetve a
törzskönyvvel. Az ellátottak a törzskönyvi nyilvántartása pontos, illetve teljes körű volt.
Megállapításra került, hogy a normatíva számítás során képzett ellátotti létszámok nem
lépték túl a működési engedélyben megállapított férőhelyek számát.
Szúrópróbaszerűen került sor az étkeztetés, illetve házi gondozás ellenőrzésére. A
Tanúsítványon szereplő személyek ellenőrzése véletlenszerű kiválasztás alapján történt,
eltérést nem tapasztaltunk.

2.) A költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerint a II/2. Szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatáshoz a „Tanúsítványban” közölt dolgozói létszám adatok egyezőek,
eltérést nem állapítottunk meg. A támogatás 2010. évi teljes felhasználása valós,
dokumentumokkal igazolt volt.
A „III. A többcélú kistérségi társulások támogatása” fejezet 2.4. pontjához szolgáltatott
ellátotti létszám adatokat a revízió a fent jelzett eltérésekkel fogadta el.

Az Intézmények által a 2010. évi tényleges normatíva elszámoláshoz készített
„Tanúsítványok” a belső ellenőrzési jelentés szerves mellékletét képezi.
Külön hibajegyzék nem készült, tekintettel arra, hogy a szöveges értékelések azt tartalmazzák.
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AZ ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 43. §-a
rendelkezik az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami
hozzájárulása jogcímeiről és fajlagos összegeiről, valamint a felhasználási kötöttséggel járó
normatív állami támogatás feltételeiről.

A költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletében tételesen szabályozott normatív
hozzájárulások és támogatások összegét az önkormányzati adatszolgáltatásban előírt
feladatmutatók, illetve teljesítmény mutatószámok alapján lehetséges megállapítani és
jogszerűen igénybe venni.

A belső ellenőrzés a 2010. évi feladatmutatók törvényen alapuló kiszámításának
felülvizsgálatára irányult, amelyet az önkormányzat és az intézményi társulás fenntartása alá
tartozó költségvetési szervek, közoktatási és szociális intézmények tartanak nyilván.

Az elvégzett belső ellenőrzés összegző tapasztalata, hogy az intézményeknél a szakmai
jogszabályokban előírt alap és részletező nyilvántartások hiánytalanul rendelkezésre álltak,
azok ellenőrizhetősége teljes körűen biztosított volt.
A létszámadatokról és feladatmutatókról kibocsátott, a költségvetési szervek vezetői által
hitelesen aláírt „Tanúsítványok” adattartalma általánosságban véve pontos volt, illetve a
helyszínen észlelt eseti jellegű eltéréseket és a kerekítésből adódó változásokat a
„Tanúsítványon’ átvezettük.
Az alábbi érdemi módosításokra került sor:
-

egy kimaradt létszámadat pótlása a Kner Imre Gimnáziumnál: 320 fő után lehet
igénybe venni 1.000 Ft/fő általános tankönyvtámogatást,

-

két létszámadat kerekítés miatti csökkentése 1-1 fővel a Térségi Gondozási
Központnál, amely a 2010. évi elszámolható támogatás összegére mérséklően hatott.

A változásokról az önkormányzat Pénzügyi Osztályát előzetesen tájékoztattuk, ahol a 2010,
évi normatíva elszámolásánál azokat figyelembe vették.

A Körös-szögi Többcélú Kistérségi Társulás részére szolgáltatott 2010. évi tényleges
adatokban egy jelentős eltérést tártunk fel, amelynek javítására, a jogtalanul igénybevett
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többlettámogatás visszatérítésére a kistérségi elszámolás lezárása miatt 2011. évi önrevízió
keretében nyílhat lehetőség.
-

A gyógytestnevelési ellátásban részesültek éves átlag létszáma a közölteknél 18 fővel
kevesebb, amelynek következtében 396 ezer Ft többlettámogatást hívtak le a
Rózsahegyi Általános Iskolában.

További összegző tapasztalatunk, hogy a 2010. évi normatívák fajlagos értékeit döntő
többségben az előző évinél alacsonyabb összegben állapította meg az Országgyűlés. Ez a
mérséklési tendencia már 2009. évben is megfigyelhető volt.
2010. évben egyes szociális normatívák elnevezését, tartalmát átrendezték, amely
többszörösére növelte a számbavétellel kapcsolatos adminisztratív feladatokat az idősek
nappali ellátása vonatkozásában. Ugyanakkor eltörölték az egy főre jutó jövedelem szerinti
differenciált normatíva megállapítását, ami viszont mérsékelte a „papírmunkát.”
2010. évben megszüntették a pedagógusok továbbképzésének, szakvizsgájának valamint a
diáksportnak a támogatási jogcímeit.
Egyes állami normatíva fajlagos összegének alakulása 2009. és 2010. években

Szociális alapszolgáltatások:
Családsegítés

2009. évben

2010. évben

Ft/ fő/ év

Ft/ fő/ év

3.950.000

3.950.000

64.000 - 91.050

55.362

171.000 - 270.700

166.087

- nappali ellátás (klub)

146.200

143.943

- fogyatékos klub

454.110

405.600

2.202.300

1.996.550

- demens betegek ellátása

787.450

710.450

- átlagos szintű gondozás

689.000 – 772.700

635.650

- emelt színvonalú ellátás

380.000 – 700.000

309.350

9.400

9.400

Otthonközeli ellátás:
- szociális étkezés
- házi segítségnyújtás

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/körzet/év)
Szociális bentlakásos elhelyezés:

Szociális továbbképzés, szakvizsga
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2009. évben

2010. évben

Ft/ fő/ év

Ft/ fő/ év

Közoktatás
Alaphozzájárulás: minden intézményben,

2.540.000

2.350.000

48.500

44.900

19.000

17.000

Kedvezményes étkeztetés

65.000

65.000

Tankönyv ellátás

10.000

10.000

1.000

1.000

Kollégiumi lakhatás

177.000

165.000

Pedagógiai szakszolgálat

970.000

900.000

valamennyi gyermek/tanuló szerint
Kiegészítő

hozzájárulás

minősített

alapfokú

művészeti intézményben:
- zene
- egyéb művészeti ágak

- ingyenes
- általános

Mellékletek:

6 db Tanúsítvány

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2011. március 8.

…………………………………

……………………………

…………………………

Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Gábor Szilvia

Cs.A.Cs Kft ügyvezetője

vizsgálatvezető belső ellenőr

belső ellenőr

Átvette:
Gyomaendrőd, 2011. március ….

.......................
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Iktatószám: 2-2/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtott
támogatások rendeltetésszerinti felhasználásának belső ellenőrzési tapasztalatairól.

Ellenőrzés helyszíne: Polgármesteri Hivatal, Gyomaendrőd

Készült: az ellenőrzéssel megbízott Cs.A.Cs Könyvvizsgáló Kft székhelyén Békéscsaba,
Mogyoró u. 22. szám alatt, 2011. február 15-én.

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással kötött „Megbízási szerződés” alapján került elvégzésre, a 2011. évi belső
ellenőrzési munkaterv 3. pontja szerint.

Ellenőrzési napok:

8 ellenőri munkanap

Felkészülés:

1 nap (2011. február 2.)

Helyszíni ellenőrzés:

5 nap (2011. február 3-9.)

Jelentés készítés:

2 nap (2011. február 14-15.)

Az ellenőrzést végezte:

Born Valéria költségvetési belső ellenőr
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A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében jóváhagyott céltámogatások felhasználása hatékonyan, gazdaságosan és
szabályszerűen történt-e.

Az ellenőrzés részletes feladata volt: Az önkormányzati testületi határozatokban jóváhagyott
2010. évi költségvetési céltámogatások rendeltetés szerinti felhasználásának vizsgálata a
támogatottak által 2011. január 31-ig benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolók alapján. A
mellékletként becsatolt számviteli alapbizonylatok ellenőrzése, az egyezőség tételes
vizsgálata, az esetleges eltérések megállapítása, valamint az ellenőrzési tapasztalatok
rögzítése és javaslattétel a felmerült típushibák jövőbeni elkerülésére a belső ellenőrzési
jelentésben.

Az ellenőrzés módszere: A helyszíni ellenőrzés során a nyertes pályázati anyagok továbbá a
szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások teljes dokumentációinak vizsgálatára került
sor. Az elszámolások tartalmi és formai felülvizsgálata a vonatkozó szakmai és számviteli
jogszabályok figyelembevételével történt, a megkötött támogatói szerződések, illetve a
szervezetek által benyújtott költség (kiadási) számlák és kifizetési bizonylatok alapján.
A dokumentumok helyszíni ellenőrzésére az önkormányzati Ifjúsági -, Sport-, és Civil Alap
szerinti megbontásban került sor, ezért a megállapításokat is eszerint tartalmazza a belső
ellenőrzési jelentés.
MEGÁLLAPÍTÁSOK

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 8/2010. (II.15.) Gye.Kt. sz. határozatával
jóváhagyott 2010. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtható támogatások összege az alábbi:
M.e.: Ft-ban
Teljes összege

Ebből: kötött célú

Pályázható összeg

1.300.000

400.000

900.000

Sport alap

17.000.000

3.400.000

13.600.000

Civil alap

8.000.000

2.720.000

5.280.000

Összesen

26.300.000

6.520.000

19.780.000

Ifjúsági alap
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A belső ellenőrzési program szerint a pályázat útján odaítélt támogatások célszerinti
felhasználásának elszámolására irányul a vizsgálat.
A Képviselő-testület a 62/2010.(II.25.)Gye.Kt. sz. határozatában pályázatot hirdetett a 2010.
évi Ifjúsági-, Sport-, és Civil szervezetek támogatási alapjainak felhasználására vonatkozóan,
amelyben részletesen előírták a pályázati feltételeket, a pályázók körét, valamint a fő
célkitűzéseket. A benyújtási határidő 2010. március 31-e volt.
A pályázatok elbírálásának jogát a Képviselő-testület – az alapítványok pályázatainak
kivételével – Bizottságokra ruházta át. Az Ifjúsági alap és a Sport alap tekintetében a
Humánpolitikai Bizottság, a Civil szervezetek alapja tekintetében az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a döntésre jogosult testület. A
Bizottságok 2010. április 19-én egyedi határozatok kibocsátásával ítéltek oda a támogatások
összegét. Az alapítványok által elnyert támogatások mértékéről a bizottságok javaslatai
alapján a Képviselő-testület egyedi határozatokat alkotott (159-177/2010. (IV.29.) Gye.Kt.)
A döntésre jogosultak a benyújtott pályázatok elbírálása során többségében támogató
határozatot alkottak, néhány szervezet esetében elutasító döntés született (ClubnetCet
Egyesület 70 ezer Ft, Gye-i Teniszklub 131,5 ezer Ft). Egy szervezet visszavonta pályázati
kérelmét (Gye-i Motoros Alapítvány 45 ezer Ft).

Benyújtott pályázat
db

Ezer Ft

Elfogadott pályázatok
db

Ezer Ft

Folyósított összeg
db

Ezer Ft

Ifjúsági alap

11

1.936,3

11

900

9

650

Sport alap

17

27.325,4

16

13.600

15

13.400

Civil alap

40

11.964,2

38

5.280

37

5.100

Összesen

68

41.225,9

65

19.780

61

19.150

A nyertes pályázók részére a Támogatói szerződéseket aláírásra megküldték 2010. május
hónap elején, amelyeket Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a Polgármester úr írt
alá. Három pályázó ekkor a megítélt támogatását felajánlotta egy városi rendezvény
lebonyolítását végző szervezet javára, az azonos cél megjelölése okán. A döntést testületi
határozatba foglalták. (Giricz Annamária 100 ezer Ft, Tulipános Óvodáért Alapítvány 150
ezer Ft, Tulipános Óvoda Oktatási Nonprofit Kft 180 ezer Ft).
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Egy szervezet nem küldte vissza az aláírt támogatási szerződést és az előírt adóigazolásokat
sem prezentálta. (Hun-Boksz S.C. 200 ezer Ft)
A Támogatói szerződésekben - a testületi határozatok tartalmával egyezően – megnevezték az
támogatások céljait, összegét, a kiutalás ütemezését, valamint az elnyert támogatás összegével
történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámolás módját és határidejét, amely 2011. január
31-e volt.
Valamennyi támogatott szervezet - előbbiek kivételekkel – képviselője a támogatói szerződés
mellékletében nyilatkozott a feltételek elfogadásáról, azok teljesítéséről, valamint az esetleges
változások írásbeli bejelentési kötelezettségének tudomásulvételéről.
A támogatói szerződések alapján 2010. évben kiutalt összegek, valamint a felhasználás
igazolására benyújtott költség számlák elfogadott – a belső ellenőrzés által felülvizsgált összegét az alábbi adatok szemléltetik:

Kiutalt
pályázati összegek
db
Ezer Ft

Felhasználás
bizonylattal igazolva
db
Ezer Ft

Különbözet
Ezer Ft

Ifjúsági alap

9

650

9

650

-

Sport alap

15

13.400

15

13.400

-

Civil alap

37

5.100

36

5.060

- 40

Összesen

61

19.150

60

19.110

- 40

A belső ellenőr tételesen felülvizsgálta valamennyi nyertes pályázat befogadott adatlapját és
annak kötelezően előírt mellékleteit tartalmi és formai szempontból. Ezt követően ellenőrizte
a 2011. január 31-ig benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint ahhoz csatolt
számviteli alapbizonylatokat annak megítélése érdekében, hogy az önkormányzati támogatás
célszerinti felhasználása szabályszerű dokumentumokkal alátámasztva megvalósult-e.

A belső ellenőrzés általános tapasztalatai, javaslatai
⇒

Az önkormányzati alapokból nyújtott támogatások jellemzően a pályázó szervezetek
és természetes személyek kitűzött céljainak elérését segítették 2010. évben is, egy
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szervezetnél javasoltuk a felhasználás szakmai jellegének jövőbeni erősítését a
szabadidős programok terhére.
⇒

A számviteli bizonylatok alaki és tartalmi szabályszerűsége lényegesen javult az
előző időszakhoz viszonyítva. 2010. évben már kevéssé fordult elő, hogy a pénzügyi
elszámoláshoz csatolt költségszámla dátuma, vagy tartalma nem kellően illeszkedett
a megnevezett eseményhez. Azonban több költségszámla (buszos utazás,
megvendégelés, ajándék) vonatkozásában szükséges lenne annak feltüntetése, hogy
melyik rendezvényhez kötődött, azon hányan vettek részt.

⇒

Egy esetben a kedvezményezett civilszervezet 2010. december 31-ig nem használta
fel a kiutalt 40 ezer Ft támogatást, emiatt egyedi kérelmet terjesztett be az
elszámolási határidő meghosszabbítása érdekében. A Képviselő-testület 2011.
szeptember 30-ig engedélyezte a pénzügyi elszámolást a Honismereti Alapítvány
számára.

⇒

A pályázók a támogatási kérelemben bemutatott szakmai céljaikhoz adott pénzügyi
kalkulációt készítettek, azonban annak kisebb hányadát – gyakran felét vagy
negyedét - hagyta jóvá a döntéshozó testület. A mérsékelt összegű támogatások
felhasználásáról

benyújtott

számlák

tartalma

szerint

az

eredeti

célok

megvalósulásának arányeltolódását tapasztalni. Egyes célok el is maradtak
pénzeszköz hiányában.
⇒

A pénzügyi elszámolásnál a költségszámlákhoz csatolt kiadási bizonylatok
előnyomtatott rovatainak kitöltése ugyan kevesebb hiányossággal járt 2010. évben,
azonban még mindig előfordult hogy aláírás nélkül, vagy kizárólag egy személy által
aláírva küldték be. A belső ellenőr a szignók pótlására, a beszámolók kiegészítésre
visszaadta a hiányos dokumentumokat néhány esetben, illetve határidő kikötésével a
az utólag kijavítható formai jellegű hibák kiküszöbölését javasolja.

⇒

A belső ellenőrzés már előző évben is jelezte, hogy az önkormányzati
céltámogatásból beszerzett értékesebb sporteszközök, ruházatok, éves bérletek,
számítógép stb. személyes használatba adásáról nem csatolnak be átvételi
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elismervényt, illetve nincs igazán információ arról, hogy ezen eszközök leltárszerű
nyilvántartása megoldott-e? Ez a helyzet nem változott 2010-ben.

I.

Ifjúsági alap felhasználásának tételes ellenőrzése

A szakmai tartalom megfelelősége mellett a számviteli előírások még pontosabb betartását
tartjuk szükségesnek. 2010. évben jelentős, rendszer jellegű hiányosság nem fordult elő, az
eseti jellegű hibák az alábbiak:
Varga Mihály e.v.
-

a kiadási pénztár bizonylatokat nem írta alá,

-

a 41.000 Ftért vásárolt televíziót ki vette át, hol került nyilvántartásba vételre?

„Dél- Alföld- Európai Unió” Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést
Koordináló Közhasznú Egyesület
-

275.000 Ft szgk bérléséhez felhasználva (Lakatos Tibor részére) Az utazás igazolása
hiányolható (menetlevél, résztvevők listája).

Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft
-

Nagyon halvány – egy tételből álló - számla másolatot csatolt eszközök vásárlásáról.
Nem derült ki, hogy konkrétan mit vettek 52.730 Ft-ért.

Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft
-

Célszerű egy névsort csatolni a támogatott rendezvényen résztvevőkről

-

A kiadási pt-i bizonylatokat nem írták alá

Csemetekert Nonprofit Kft
-

nem jelentette be, hogy karácsonyi program lett a nyáriból!

-

Ledes üveggömböt vettek 90 db-ot (dekoráció, játék!? ... nem tűnik ki a cél)

Megbeszélést javaslom.
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II.

Sport alap felhasználásának tételes ellenőrzése

A szakmai tartalom megfelelősége mellett a számviteli előírások még pontosabb betartását
tartjuk szükségesnek. 2010. évben jelentős, rendszer jellegű hiányosság nem fordult elő, az
eseti jellegű hibák az alábbiak:

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
-

Személyszállításhoz menetlevél, ill. a részvevők neve, a program csatolása szükséges

-

A 19-, 14-, 13 ezer Ft-os tréning ruháknak névszerinti átvétele, nyilvántartásba vétele
nem dokumentált.

Gyomaendrődi Judó Klub
-

a kiadási pt bizonylaton csak egy személy írt alá, szükséges második aláírás is.

Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
-

a kiadási pt bizonylaton csak egy személy írt alá, szükséges második aláírás is.

Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
-

a telefonon jelzett, hiányosan aláírt kiadási pénztári bizonylatok beküldése szükséges.

„Gól- Suli” ALAPÍTVÁNY
-

a 250.000 Ft-os szlához névsort, programot szükséges csatolni.

Gyomaendrődi Futball Club
2010. évben 5.000.000 Ft támogatást nyertek el, a pénzügyi elszámolásra benyújtott
számlaösszesítő 5.832.861 Ft volt, amelyből a Sport alap pályázattal legszorosabban
összefüggő kiadások bizonylatait emelte ki a belső ellenőrzés tételes vizsgálatra.
-

A versenyeztetési kiadásokból nem került figyelembe vételre a büntetések miatt
kifizetett 51.000 Ft.

-

Észrevételünk hogy a helyi sport rendelet (17/2004. (VI.28) KT) 1. sz mellékletében a
Népligeti Sporttelep üzemeltetőjeként a Gyomaendrődi Városi Sportegyesület
található és nem a Gy.e-i F.C., amelynek pontosítását javasoljuk, mert a közüzemi
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számlák egy része is a Sportegyesület nevére szól. E számlák pénzügyi rendezése az
FC támogatásából formailag aggályos.

III.

Civil alap felhasználásának tételes ellenőrzése

A szakmai tartalom megfelelősége mellett a számviteli előírások még pontosabb betartását
tartjuk szükségesnek. 2010. évben jelentős, rendszer jellegű hiányosság nem fordult elő, az
eseti jellegű hibák az alábbiak:
Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
-

2 fő kiküldetési rendelvényén nem szerepel, hogy milyen funkcióban állnak

-

A számlákra „Sport-alapból” záradékot írták „Civil alap” helyett.

CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú ALAPÍTVÁNY
-

Megjegyzendő, hogy elégséges 150 ezer Ft-ról számlát becsatolni, nem szükséges
196.215 Ft-ról.

Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület
-

Névsor szükséges a campingben lakó résztvevőkről kinek a camping díját (100 ezer
Ft-ot) kifizették a Pajer táborban.

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
-

Jelenléti ív, vagy névsor csatolása szükséges a résztvevőkről.

Gyomaendrőd Városi Tűzoltó Egyesület
-

Az igazolt felhasználás nincs ellentétben a pályázati céllal, azonban a szabadidős
programokon túl hangsúlyosabban a szakmai feladatokra és eszközökre javasoljuk
fordítani az önkormányzati támogatást.

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus ALAPÍTVÁNY
-

a záradékot az eredeti számlára kell rávezetni és nem a fénymásolat szélére,

-

az étkezési számláknál szükséges megjelölni, hogy milyen esemény alkalmából,
mennyien vettek részt, esetleg névsort csatolni.
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Barátság Klub
-

a Klub jogi státusza tisztázatlan, - magánszemély?!

Kulturális Egyesület Színfolt Majorette Csoport
-

a résztvevők neve, ill. menetlevél-másolat szükséges a kiadási számla alátámasztására

Kulturális Egyesület
-

problémás, mert az egyik számla (27.670 Ft) 2011. évi keltezésű, viszont a pénzügyi
teljesítési időszak 2010. december 31-ig tartott.

Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért” Egyesület
-

benzin és autógáz felhasználása menetlevél csatolásával számolható el.

-

a Niva forgalmi. engedélyének másolatát csatolni javasoljuk az elszámolt
felelősségbiztosítási díjhoz

-

a 3 db mobil telefon hivatalos használatát részletes számlával szükséges igazolni,
annak hiányában - a jogszabály szerint - 20 %-os magáncélú használat vélelmezhető,
ami SZJA és EHO köteles.

-

A NIVA javítási számlákra a rendszámot rá kell iratni a szervízben.

-

Az APEH-tól kért válaszban az áll, hogy kiadási pt. bizonylatot szükséges kiállítani a
készpénzes számlákhoz, amely lehet nyomtatványbolti tömbös, vagy könyvelő
szoftverrel nyomtatott. Jelenleg nem készítettek.

Körösmenti Táncegyüttes ALAPÍTVÁNY
-

A szakmai beszámoló elnagyolt, a programok dátuma, a résztvevők száma, az elért
eredmények pontosabb ismertetése javasolt

Öregszőlői Gyermekekért ALAPÍTVÁNY
-

Problémás, mivel a tőke növelés a támogatási szerződésben nem szerepel.

-

Javaslom, hogy a megjelölt célra fordítsák, amivel számoljanak el. Ha Polgármester úr
hozzájárulásával felhalmozza a pénzt, úgy annak kezeléséről, felhasználásáról eljárási
rendet bocsásson ki, illetve az állományról, annak változásáról évvégi elszámolást
mutasson be.
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Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
-

a beszámolóban vagy a számlák mellett szükséges részletezni, hogy milyen videót
készítettek 100.000 Ft-ért, illetve milyen képkeretet vettek 96 ezer Ft/db ért?

Az elbírált pályázatokra vonatkozó adatok a mellékletben kerültek részletezésre.

A fel nem sorolt támogatott szervezetek esetében mind a pályázati dokumentáció, mind az
elszámolások szabályossága megfelelő, a kiutalt önkormányzati támogatások felhasználása a
pályázatokban, illetve a támogatói szerződésekben megjelölt célokkal összhangban történt.

Összegzés
A belső ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítottuk, hogy a támogatott szervezetek
pénzügyi elszámolásainak szakmai színvonala számottevően javult, a bizonylatolás
hiányosságai lényegesen mérséklődtek az előző évihez viszonyítva.
A feltárt eseti jellegű, illetve néhány típushiba kijavításával a támogatások elszámolásának
számviteli szempontú szabályossága tovább növelhető.
Kérjük belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását!

Békéscsaba, 2011. február 14.

………………………………………….

……………………………………………

Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Cs.A.Cs Kft ügyvezetője

belső ellenőr

Átvette:
Gyomaendrőd, 2011. február ….

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Iktatószám: 2-3/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a közbeszerzési törvény helyi szinten történő végrehajtásának ellenőrzéséről
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalánál 2010. évben.

Készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs kft. Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti székhelyén,
2011. március 25-én.

Ellenőrzött időszak: 2010. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaendrőd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztálya, Közbeszerzési Csoport Gyomaendrőd, Szabadság-tér

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.

Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr 10 revizori nap
Felkészülés:
Helyszíni ellenőrzés:
Jelentés készítés:

1 revizori nap (2011. március 9.)
7 revizori nap (2010. március 10 – 22. között)
2 revizori nap (2011. március 23. és 25.)
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A vizsgálat célja és feladata:
Az Önkormányzatnál a közbeszerzési tevékenység lebonyolításának értékelése, annak
megállapítása, hogy a jogszabályi előírások be nem tartása, vagy helytelen értelmezése miatt értee hátrány az Önkormányzatot.

Az ellenőrzés módszere:
A 2010. évben hatályos jogszabályokban, illetve a belső szabályzatban előírtak gyakorlatban
történő alkalmazásának ellenőrzése a közbeszerzési eljárások dokumentációi alapján, a vizsgálati
programban részletezett szempontok szerint.
A vizsgálati tapasztalatok megbeszélése az Osztályvezetővel, az esetleges

hiányosságok

rögzítése, illetve javaslatok megfogalmazása az ellenőrzési jelentésben.

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
-

Közbeszerzési Szabályzat

-

Közbeszerzési terv

-

Éves összegzés a közbeszerzésekről

-

Mintavétel: 5-10 db ügylet dokumentációja a lebonyolított közbeszerzési eljárásról

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A közpénzek ésszerű felhasználásának átláthatósága és széleskörű nyilvános ellenőrizhetősége
érdekében, valamint a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása céljából alkották
meg a 2003. évi CXXIX. törvényt a közbeszerzésekről. (továbbiakban: Kbt.)

1. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása, összhangja az aktuális jogszabályokkal.

A Kbt. 6. §-ában előírtak alapján a közbeszerzési eljárás helyi rendjét Közbeszerzési
Szabályzatban határozták meg, melyet a Darázs és Társa Ügyvédi Iroda, Bp. szakmai ajánlásával
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 156/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. határozatával alkotott meg,
majd a 116/2010. (III. 25.) Gye. Kt határozatával módosított két pontban.
A Kbt. és a belső szabályzat előírásainak figyelembe vételével zajlottak a 2010. évi közbeszerzési
eljárások a nemzeti értékhatárokat meghaladó fejlesztéseknél:
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-

árubeszerzés és szolgáltatás 8,0 millió Ft,

-

építési beruházás 15, 0 millió Ft ÁFA nélküli bekerülési összeg felett.

A 2010. második félévi törvényváltozások figyelembe vétele során az önkormányzatnál
alkalmazásban álló jogász az eljárási rendet átdolgozta, ezáltal rövidebb, áttekinthetőbb
szerkezetben bocsátották ki az új Közbeszerzési Szabályzatot, amely a 482/2010 (XI. 25.) Gye.
Kt. határozattal lépett hatályba. A módosított szabályzat szerint közbeszerzési eljárás nem indult
2010. évben.
A Közigazgatási Hivatal – a Képviselő-testületi határozatok áttekintése során – észrevételeket tett
a Közbeszerzési Szabályzatra, annak további pontosítását előírva, amelyet 2011. február 28-tól
végrehajtottak.
A közbeszerzési tevékenység helyi szabályozása az előírásoknak megfelelő az Önkormányzatnál.

2. Közbeszerzési Terv jóváhagyása, módosítása, közzététele, teljesítése.

A Kbt. 5. §-a alapján Közbeszerzési Tervet készítettek a 2010. évre valószínűsített
közbeszerzésekről, melyet a 115/2010 (III. 25.) Gye. Kt. határozattal fogadtak el, és az
önkormányzat saját honlapján tettek közzé. Továbbá gondoskodtak a terv irattári megőrzéséről
az előírt 5 éves időtartamra.
A Közbeszerzési Tervet 2010. évben nem módosították, azonban teljes körű megvalósulására
nem került sor a pályázati források, illetve a saját pénzeszközök hiánya miatt. A Közbeszerzési
Terv végrehajtása nem kötelező feladat, vagyis nem vonja maga után a Tervben megadott
közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. (Kbt. 5. §. (4) bek.)
A Közbeszerzési Tervet az éves költségvetési rendelettel összhangban a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztálya - mint Közbeszerzési Csoport – készítette el. Az ezzel kapcsolatos
adatgyűjtés, illetve adatszolgáltatás elektronikus rendszerét a Közbeszerzési Szabályzat 11.
pontjában szabályozták.
A belső szabályzat 18. pontjának utolsó mondata szerint a közbeszerzési terv folyamatos
teljesítéséről negyedévente tájékoztató jelentést kellett készíteni a Képviselő-testület Pénzügyi
Bizottsága számára, mely kötelezettséget 2010. november 25-től töröltek. (Negyedéves jelentés
nem került belső ellenőrzésre.)
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A 2010. évi Közbeszerzési Terv főbb adatait az alábbi táblázat részletezi:

Építési beruházás megnevezése

Tervezett ktsg
(25 % ÁFA
nélkül)
ezer Ft-ban

Közbesz.
eljárás
tervezett
dátuma

Beszerzés
tervezett
teljesítési
ideje

Teljesítés

126.000

január

október

Rendben

1

Kerékpár út építése

2

Sportcsarnok küzdőtér burkolatcsere

20.000

február

július

Rendben

3

Akadálymentesítés a Polgármesteri Hivatalban

10.000

április

július

Rendben

4

Városörökség védelem (4 munka – külön pályáztatva)

47.000

május

december

Rendben

5

Belterületi gyűjtő utak

74.000

június

október

Elmaradt

6

Önkormányzati mezőgazdasági utak fejlesztése

94.000

június

október

Elmaradt

7

Épület-energetikai fejlesztés a Kner Gimnáziumban

76.000

június

augusztus

Elmaradt

8

Belterületi vízrendezés VII. ütem

72.000

május

2011.04.hó Rendben

9

Víz és csatornavezeték és tisztítótelep rekonstrukció

20.000

május

10 Szennyvíz-tisztítótelep felújítás – kiviteli terve

20.000

április

2011.04.hó Elmaradt

11 Rózsahegyi Ált. Iskola homl. felújítás, ablakcsere

17.000

május

szeptember Rendben

12 Belterületi utak fejlesztése: építés - felújítás

32.000

május

szeptember Rendben

október

Elmaradt

Összegezve: - elmaradt: 5 db (5, 6, 7, 9, 10)
- teljesült: 7 db (1, 2, 3, 4, 8, 11, 12)
- Nem önkormányzati beruházás, kizárólag a közbeszerzési eljárást folytatta a
Közbeszerzési Csoport:

13 Közösségi épületbővítés – Gye. Kondorosi út 1. sz.

29.400

-

-

Rendben

3. Éves statisztikai összegzés elkészítése, megküldése.

A Kbt. 16. §-a szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség a 2010. évi közbeszerzési
tevékenységről 2011. május 31-én válik határidőssé, amely időpont kívül esik a belső ellenőrzés
időtartamán. A belső szabályzat 27-28. pontja tartalmazza a helyi szabályozást, amely
összhangban áll a Kbt.-vel.
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4. Mintavétel alapján kiválasztott közbeszerzési eljárások ellenőrzése
a.) A közbeszerzési eljárás vizsgálatának általános tapasztalatai

Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának rendjére
jellemző, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadó – Darázs és Társa Ügyvédi Iroda, Bp –
közreműködésével bonyolították le minden alkalommal.
Az Ügyvédi Irodával keret-megállapodást kötöttek, melyen belül az egyedi közbeszerzési
eljárások végrehajtására külön megbízásokat készítettek. Megelőzően a helyi fórumok – a
Közbeszerzési Bizottság és Döntőbizottság – határoztak a közbeszerzési eljárás meghirdetéséről,
az ajánlati felhívás paramétereiről. A helyi bizottsági ülések jegyzőkönyvei, jelenléti ívei
hiánytalanul rendelkezésre álltak. A jelenléti íven a résztvevők neve mellet azok státuszát (tag,
elnök, szakértő stb.) is célszerű lett volna feltüntetni, a határozatképesség ellenőrizhetőségéhez.
Az Ügyvédi Iroda a Közbeszerzési Értesítőben meghirdette a pályázati feltételeket, határidőket.
Valamennyi esetben nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárást folytattak le, amely hirdetmény
közzétételével indult. A beérkezett pályázatokat az Ügyvédi Irodában bontották fel, amelyről
jegyzőkönyvet vettek fel, majd formai és tartalmi szempontból ellenőrizték a tett ajánlatokat és
szükség esetén hiánypótlásra szólították fel a jelentkezőket. Esetenként az ajánlattevők
beterjesztett szakmai kérdéseire a válaszadást is lebonyolította az Iroda, azonban ilyenkor az
eredményhirdetés és szerződéskötés eredeti határideje kitolódott.
Az ajánlattételi felhívásban ismertetett – lineáris arányosítási - pontozásos rendszerben értékelték
a beérkezett ajánlatokat. A figyelembe vett szempontok (ajánlati ár, elvártnál rövidebb teljesítési
határidő, kötelező jótállást meghaladóan vállalt garancia, késedelmi kötbér mértéke) együttes
értékelésével az összességében legelőnyösebb

pályázatot

választották ki nyertesként.

Megnevezték a második helyre került pályázót is, amelynek lehetősége nyílhatott a nyertes
helyébe lépni, ha az elállna a vállalkozási szerződéskötéstől. 2010. évben ilyen megoldásra nem
került sor, minden esetben a nyertes pályázóval szerződött az ajánlatkérő önkormányzat.
Az Ügyvédi Iroda megküldte a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációit és valamennyi
pályázatot a helyi közbeszerzési testületek számára, amelyek nyilvános ülésen, szavazás útján
jóváhagyták, véglegesítették a közbeszerzési eljárás eredményét. Ezt követően a nyertes céggel
megkötötte az önkormányzat a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést az ajánlati
felhívásban meghirdetett, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett feltételekkel.
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A belső ellenőrzés során a kiválasztott ügyletek valamennyi dokumentációját áttekintettem,
melyek – kevés kivétellel – a Kbt.-ben és a belső szabályzatban előírt tartalommal bírnak.
A megbízott közbeszerzési tanácsadó (Darázs és Társa Ügyvédi Iroda, Bp) tevékenységével
kapcsolatos kritikai észrevételem, hogy két esetben téves nyerési sorrendet közölt, melyet rövid
időn belül pontosítottak. Egy-két esetben tapasztaltam, hogy a pályázati felhívásban előírt
feltételeknek való megfelelést (árbevétel, ill. referencia munka értéke, szakképzettség igazolása)
nem kellő szigorral értékelte az Iroda, amelyből utólag (2011. február) az önkormányzatnak
hátránya származott egy külső ellenőrzést követően.

b.) Az egyedi közbeszerzési eljárással kapcsolatos megállapítások:
Belső ellenőrzés alá az alábbi közbeszerzések kerültek (7 eljárás):
Nyertes pályázat Vállalkoz.
szerződés
árajánlata
kelte
25 % ÁFA nélk.
2010-ben
ezer Ft-ban

Közbeszerzési eljárás tárgya

1

Sportcsarnok küzdőtér burkolatcsere

2

Akadálymentesítés a Polgármesteri Hivatalban

3a Városörökség
homl.felújítás

védelem:

Városháza

3b Városörökség védelem: Városháza tetőcsere
3c Városörökség védelem: Gimn. könyvtár

Teljesítési
határidő
2010-ben

Nyertes
pályázó

22.759

máj

júl

Arden Reál Kft

8.671

jún

okt

Hídknap Kft

6.413

júl

okt

Tótkaép Kft

15.540

júl

szept

S.M.Projekt Kft

6.825

júl

szept

S.M.Projekt Kft

6.815

júl

szept

Laurus Duo Kft

70.171

okt

2011.szept

Tótkaép Kft

13.646

júl

szept

Gyomaszolg Kft

homl.felújítás

3d Városörökség védelem: Szabadság tér felújítás
4

Belterületi vízrendezés VII. ütem

5

Rózsahegyi
ablakcsere

6

Belterületi utak fejlesztése: építés - felújítás

25.739

okt

nov

Colas Út Zrt

7

Közösségi épületbővítés Gye. Kondorosi út 1. sz.

29.400

nov

2011. aug

Gyomaszolg Kft

Ált.

Iskola

homl.

felújítás,

1.) Sportcsarnok küzdőtér, burkolatcsere:
Előző évről áthúzódó eljárás, az ajánlatok első bontására 2009.12.02-án került sor. Miután
egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért új felhívás közzétételére került sor 2010. 02. 16-án, amelyre
két cég adott be pályázatot.
Az érvényes ajánlatok közül az Arden Reál Kft, Bp. lett az első, az Echo Sport Kft, Debrecen a
második. A felújítás befejezési határideje 2010. július 10-e volt.
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2.) Akadálymentesítés a Polgármesteri Hivatalban:
4 db pályázat érkezett a közbeszerzési felhívásra. Az ajánlatok bontására 2010.05.19-én került
sor, melyet követően a kért hiánypótlásokat valamennyien teljesítették. A 2010. 05. 25-i eredeti
eredményhirdetés tévesnek bizonyult, amelyet néhány nap múlva helyreigazítás követett. A 2010.
06. 01-i módosítás miatt az eredeti helyezési sorrend megcserélődött, a Hídknap Kft,
Gyomaendrőd lett a nyertes és a Megastruktúra Kft, Békéscsaba a második. A Közbeszerzési
Értesítőben mindkét eljárás nyertesét közzétették, illetve a helyi bizottságok is kétszer üléseztek
és hagyták jóvá mindkét döntést. A változtatás oka az Ügyvédi Iroda téves pontozása volt, a
számítógépes szoftver helytelen beállítása miatt.
A beruházás végösszegét 8.671 ezer Ft-ról 9.273 ezer Ft-ra növelték az előre nem látható
pótmunkák miatt, azonban nem haladták meg a forrásszerzési pályázatban szereplő összeget.

3.) Városörökség védelem, megőrzés és korszerűsítés Gyomaendrődön
A DAOP-5.2.1. EU pályázaton 59,8 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, amelyet négy
fejlesztésre, rekonstrukcióra fordítottak. A közbeszerzési eljárásban mind a négy beruházásra
külön is lehetett pályázni, így egységenként hirdették ki a nyertes ajánlattevőt. A pályázati
felhívás a Közbeszerzési Értesítőben pontosításra került az ajánlattételi dokumentáció vételárának
meghatározása, mert kimaradt a „+ áfa” kitétel.
Négy pályázat érkezett, amelyből az összességében legkedvezőbbet választották ki. A
döntéshozatalra az Ügyvédi Irodától kapott bírálati dokumentáció alapján került sor 2010. 06. 29én, melyet a Közbeszerzési Értesítőben közzétettek a Kbt. előírása szerint, majd 8 napon belül a
négy vállalkozási szerződés megkötésére sor került. A munkaterület átadás-átvétel 2010. 07. 21én megtörtént mind a négy helyszínen, melyet jegyzőkönyvben rögzítettek.

4.) Belterületi vízrendezés VII. ütem, Gyomaendrőd
Egyetlen pályázat érkezett, amelyet nyertesként hirdettek ki, kisebb határidő elcsúszással az
ajánlattevő szakmai kérdéseinek megválaszolása miatt. A befejezési határidő az ajánlati
felhívásban tervezett 2011. augusztus 31-e helyett 2011. szeptember 30-ra tevődött át.
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A belső ellenőrzés által vizsgált pályázati anyagból hiányolható a feladatellátásba bevont
szakmunkások képesítését, végzettségét igazoló bizonyítványok oklevelek fénymásolata, mivel
kizárólag a cégvezetőét csatolták.
Észrevételünk, hogy a közbeszerzési eljárás megrendelésekor 67.000 ezer Ft beruházási értéket
jelöltek meg, a pályázatban ennél nagyobb 70.171 ezer Ft szerepelt, mert az előírt 5 % tartalékot
pluszként tervezték be a költségvetésbe. Azonban a Közbeszerzési Értesítőben 73.299 ezer Ft-ot
tettek közzé, amelynél a nyertes ajánlat alacsonyabb összegű.
További észrevételünk, hogy konkrétan nem nevezték meg a pályázatban a 10 % felett bevonni
tervezett alvállalkozókat, a megkötött alvállalkozói szerződések másolatát sem tartalmazta az
akta. A Duna Aszfalt Kft a cégkivonatát becsatolták, aki alvállalkozóként vesz részt.
Az Ügyvédi Iroda szerint maradéktalanul megfelelő volt az ajánlat.

5.) Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola homlokzat-felújítás, ablakcsere
3 db pályázat érkezett, melyből egyet érvénytelenítettek a hiánypótlás nem teljesítése miatt.
A két pályázat pontozása során az Iroda nem alkalmazott arányosítási módszert, vagy a minimális
1 vagy a maximális 10 pontot adta. Ennek helytállósága vitatható, de a nyerési sorrendet nem
befolyásolja. Az ügyben kért információt nem sikerült megkapni, mert a budapesti Irodában nagy
a fluktuáció és már nincsenek kapcsolatban a korábbi munkatársakkal.
Hiányolható, hogy az 5 %-os tartalékkeret költségvetésbe történő beépítéséről nincs szó az
ajánlattételi felhívásban.
Az önkormányzat a beruházás műszaki ellenőrzésére 3 ajánlatot kért be, amely nem tartozik
közbeszerzési kötelezettség alá. Egyik meghívott az Isola Bau Kft volt, azonban helyette Nagyné
Perjési Anikó egyéni vállalkozó nyújtott be árajánlatot, amely első lett. Hiányolható, hogy a
változtatás indoklásáról, elrendeléséről nincs dokumentum az aktában, sőt a nyertes ajánlat sem
volt dokumentálva.

6.) Belterületi utak fejlesztése, Gyomaendrőd
6 db pályázat érkezett, az Ügyvédi Iroda által kért hiánypótlást valamennyien teljesítették. A
2010. 09. 20-i eredményhirdetés szerint a nyertes a Magyar Aszfalt Kft volt, második a Colas Zrt.
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Majd 2010. 09. 22-én módosította az Iroda a sorrendet, mivel számítási hibát vétett a pontozási
eljárásban, ezáltal a nyertes ajánlattevő a Colas Zrt lett, míg a Magyar Aszfalt Kft a második
helyre került. Mindkét eredmény a Közbeszerzési Értesítőben megjelent.
A helyi Bíráló Bizottság és Döntő Bizottság mindkét bírálati eljárást követően ülésezett és
jóváhagyta az Iroda által megküldött dokumentumok alapján a sorrendet.
Ez a kellemetlenség egy kontrollpont beépítésével – az ügyvédi irodánál, esetleg a közbeszerzési
csoportnál - elkerülhető lett volna.
Észrevételem, hogy a műszaki ellenőr – Rau és Tsa Bt – az aktában található teljesítési igazolást
nem írta alá. A kivitelező teljeskörű felelősségbiztosításának igazolása is hiányolható a
dokumentumok közül.

7.) Integrált közösségi tér létrehozása, épületbővítés Gye. Kondorosi út 1. sz. alatt
Nyílt ajánlati felhívás, amely hirdetmény közzétételével indult. Később ezt visszavonták, mert a
Kbt. időközi módosulása miatt a hagyományos közbeszerzési eljárás mellőzésével, 3 ajánlat
bekérésével egyszerű közbeszerzési eljárást lehetséges lefolytatni. Ennek nyomán a
közbeszerzést meghívásos eljárás útján végezték el.

A borítékbontás 2010. 10. 06-án, az

eredményhirdetés 2010.10.12-én, a vállalkozói szerződés kötés 2010.11.02-án volt határidős.
A bekért 3 ajánlat közül egyik ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlásban előírtakat, ezáltal
érvénytelenné vált.
A pályázatokban a vállalási díj összege nagyobb, mint kiírt 28 millió Ft. Összességében a
legkedvezőbb ajánlatot a Gyomaszolg Kft tette.

A 2011. évre áthúzódó folyamatban lévő

beruházás pénzügyi forrását egy alapítvány biztosítja, az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás
lebonyolítását vállalta.

5. Ellenőrzési tapasztalatok összegzése, javaslattétel.

 A közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása illetve a vállalkozási szerződés
megkötésének időpontja után keletkező iratok és azok mellékletei rendelkezésre álltak a
Városüzemeltetési

Osztályon.

iktatószám/alszám

alkalmazása

Az

iratok

valamennyi

érkeztetése,

beiktatása,

közbeszerzéses

illetve

beruházás

az

esetében
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folyamatosan megtörtént. A dokumentumok lefűzése, tárolása, kezelése azonban a
jelenleginél fokozottabb rendezettséget igényel. Mivel az iratokat nem lyukasztják át, így
szabadlapos lapos formában kerülnek megőrzésre, emiatt előfordult, hogy azonos irat
több példányban, több helyen is felbukkant. Javasoljuk az iratokat időrendi sorrendben,
megfelelő technikai megoldással lefűzni az utólagos ellenőrizhetőség és áttekinthetőség
biztosítása érdekében. (Az Osztályvezető elmondása szerint az iratokat a beruházás ideje
alatt több alkalommal kell kiemelniük, rendezniük.)
 Átgondolásra javasoljuk, hogy ezt a feladatot osztályvezetői szinten kelljen ellátni,
tanácsoljuk a közbeszerzési tevékenység adminisztrációjának elvégzését (típuslevelezés,
iratok rendszerezése, irattározása stb.) egy nem vezető állású munkatárs munkaköri
kötelezettségeként előírni.
 Az ajánlatok bontása, az eredményhirdetés pontatlanságai – mondhatni kínos tévedései –
miatt célszerű a folyamaton belüli kontrollok erősítése. Ennek formája lehet a hivatalos
közbeszerzési tanácsadón – a Darázs és Társa Ügyvédi Irodán - belüli ellenjegyzés kérése,
azaz érvényesüljön a négy szem elve, vagy a helyi közbeszerzési csoporton belül egy
munkatárs feladatává tenni az Irodától megkapott dokumentumok érdemi felülvizsgálatát.
 Előfordult több esetben, hogy a kivitelezés során olyan pótmunkák merültek fel, amelyet
az eredeti kiviteli költségvetés nem tartalmazott, ezért plusz kiadást okoztak az
Önkormányzatnak. Ezen pótlólagos kiadások engedélyezése, a kötelezettségvállaló
személye nem tűnik ki az adott ügylet dokumentációjából, amelyet a jövőben javaslunk
megoldani.

A belső ellenőrzési jelentéshez külön hibajegyzék nem készült, a szöveges értékelés az észlelt
hiányosságokat tartalmazza.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
meghozatalát.

Lezárva (egyeztetés után): Gyomaendrőd, 2011. április 15.
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……………………………..

………………………….

Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Cs.A.Cs kft. ügyvezető

vizsgálatvezető belső
ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.
1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28.§ (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)
2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29.§ (1) és (2) bek.) Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött
szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. április 15.

……………………………….
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Iktatószám: 2-4/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
az adósságkezelési és lakásfenntartási támogatások szabályszerű megállapításának
ellenőrzéséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2010. évben.

Készült: a Cs.A.Cs Kft székhelyén, (Békéscsaba, Mogyoró u. 22.) 2011. május 2-án.

Ellenőrzés székhelye: Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya
Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással kötött „Megbízási szerződés” alapján került elvégzésre, a Társulás 2011. évi belső
ellenőrzési munkatervének 10. pontja szerint.

Ellenőrzést végezte: Born Valéria költségvetési ellenőr

Ellenőrzési napok: összesen 7 revizori nap
Helyszíni ellenőrzés:

6 revizori nap (2011. április 12 – 28-a között megszakítással)

Jelentés készítés:

1 revizori nap (2011. május 2.)

A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál 2010. évben az
adósságkezelési és lakásfenntartási támogatás megállapítása szabályszerűen történt-e?
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Az ellenőrzés részletes feladata volt: Az önkormányzati határozatokkal 2010. évben jóváhagyott
szociális ellátások megállapításának szabályszerűségi ellenőrzése a rendelkezésre álló
dokumentumok szúrópróbaszerű, illetve részletes ellenőrzése alapján.
A vonatkozó jogszabályok, helyi rendeletek betartásának tételesen vizsgálata, az esetleges
eltérések megállapítása, az ellenőrzési tapasztalatok rögzítése és javaslattétel a belső ellenőrzési
jelentésben.
Az ellenőrzés módszere: A helyszíni ellenőrzés során az adósságkezelési és lakásfenntartási
támogatás kiválasztott ügyletdossziénak ellenőrzése, az abban lévő kérelmek, nyilatkozatok,
határozatok szabályszerűségi vizsgálatával.
A kapcsolódó informatikai rendszerben előállított analitikus nyilvántartások, listák, számviteli
adatok vizsgálatára, egyeztetésére került sor.
A belső szabályzás és gyakorlat rendszerjellegű vizsgálata, értékelése.

MEGÁLLAPÍTÁSOK
I. A jogi szabályozás helyzetének vizsgálata az adósságkezelési és lakásfenntartási
támogatásra vonatkozóan

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
szoc. tv.) a társadalmi szolidaritás elve alapján meghatározza a pénzben és természetben
nyújtható szociális ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket.
A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályait tartalmazza.
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állami központi szervek és a helyi önkormányzatok
feladata. A hatásköröket a helyi önkormányzati képviselő-testület, a polgármester és a jegyző
gyakorolja.
A szociális törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételének feltételeiről, az
igényléshez szükséges iratokról a helyi önkormányzati rendeletek nyújtanak tájékoztatást,
illetve írnak elő jogokat és kötelességeket.
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Pénzbeli ellátások

A szociális rászorultság esetén a jogosult számára a település önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint a szoc. tv. 38. § (1) bek.
szerinti lakásfenntartási támogatásokat állapít meg.

Lakásfenntartási támogatás:

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak a lakott lakásuk fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadások teljesítéséhez nyújtott támogatás, amelynek típusai:
a) normatív jellegű, amelynek feltételeit a szociális törvény rögzíti,
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek nyújtott lakásfenntartási támogatás,
c) helyi lakásfenntartási támogatás, az önkormányzat saját rendelete szerint.

a) A normatív lakásfenntartás megállapításának feltételei:
-

az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a minimál nyugdíj 150 %-át,

-

a lakásfenntartás elismert költsége nagyobb, mint a háztartás összjövedelmének 20 %-a

-

Az elismert lakásfenntartási költséget jogszabályok alapján kell megállapítani,
nevezetesen a lakásrendeletben elismert lakásnagyság és a költségvetési rendeletben
taxatíve meghatározott 1 m2-re jutó elismert költség szorzataként.

b) Az adósságkezelési szolgáltatással együtt igényelhető lakásfenntartási támogatást is
hasonló elvek alapján kell kiszámítani, amelynek 1 havi összege az elismert havi lakásfenntartási
költség 30 %-a lehet, ha az egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimál-nyugdíj felét. Nagyobb
átlag-jövedelem esetén a jogszabályban megadott képlettel kell arányosítani a megállapított
támogatás összegét, amely minimum 2500 Ft/hó, az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára.

c) helyi önálló lakásfenntartási támogatást Gyomaendrődön a 3/2009. (I.30.) Gye Kt
rendelettel állapítottak meg a városi szennyvízelvezető rendszerbe történő rácsatlakozáshoz, a
minimál nyugdíj ötszörösénél alacsonyabb átlag jövedelmű, az érdekeltségi hozzájárulást
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megfizető és kiviteli szerződést megkötő, állandó lakosok kérelme esetében egyszeri max. 16.000
Ft összegben.

Természetbeni ellátások

A szociális törvény 55. §-a szerinti a lakhatást segítő ellátási forma az adósságkezelési
szolgáltatás, amelyet a szociálisan rászoruló személyek igényelhetnek.
A jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül, ha az
alábbi feltételrendszernek megfelel:
-

a lakásfenntartási (közüzemi) adósság nagyobb 50 ezer Ft-nál, már 6 hónapja rendezetlen
tétel van benne,

-

az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében lévő
összeghatárt,

-

az elismert lakásnagyságot és lakásminőséget meg nem haladó lakásban lakik,

-

vállalja az adósság és a támogatás különbözetének esedékes megfizetését,

-

teljesíti az adósságkezelési tanácsadás feltételeit.

Az adósságkezelési szolgáltatás feltételeit és a szükséges dokumentumokat a 20/2003. (VIII. 12.)
Gye. Kt. rendelet részletesen előírja.

Az adósságkezelési tanácsadói feladatkör részletezése a Térségi Humánsegítő Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatában került meghatározásra.
A felsőfokú szociális végzettségű, szakvizsgázott tanácsadó (Pál Jánosné) munkaköri leírása
ezzel azonosan tartalmazza a feladatokat, jogokat és kötelezettségeket.
Az adósságkezelési tanácsadó rendszeresen részt vesz a feladatellátással kapcsolatos
továbbképzéseken.
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II. A jogszabályi előírások betartásának ellenőrzési tapasztalatai az adósságkezelési és
lakásfenntartási támogatás megállapításának gyakorlata során

A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál kezdődik a folyamat, mert ennél az intézményénél kell
benyújtani a kérelmeket. Szakvizsgázott tanácsadó nyújt segítséget az igénylés kitöltéshez, az
előírt mellékletek (hátralékos közüzemi számlák, vagyon és jövedelemigazolások, nyilatkozatok,
stb.) csatolásához. Ezt követően támogatási javaslattal ellátva hivatalból átküldi a kérelmet a
Polgármesteri Hivatal Kirendeltségéhez, ahol beiktatásra kerül, majd az előírt 22 napon belül
határozatot hoznak az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról.
A határozatban megállapított adósságcsökkentési támogatás és lakásfenntartási támogatás havi
összegét közvetlenül a hátralékot nyilvántartó szolgáltatónak utalja az Önkormányzat Pénzügyi
Osztálya, csökkentve a magánszemély közüzemi tartozásának összegét.
A tanácsadó figyelemmel kíséri az adósságrendezés folyamatát, rendszeresen találkozik a
kliensekkel, ha problémát észlel soron kívül hívja tanácsadásra az érintetteket, segítve a
nehézségek rendezését. Amennyiben a tervezett, vagy meghosszabbított futamidő alatt az
adósság rendezésre kerül, az ügyet záródokumentummal befejezettnek nyilvánítják.
A tanácsadói tevékenység eseményeit folyamatosan dokumentálják az erre célra rendszeresített
formanyomtatványokon, amelyet a kiválasztott ügyfelek esetében tételesen ellenőriztem.
Megállapítható, hogy az ellenőrzött formanyomtatványok kitöltése az előírt kötelező
adattartalommal megtörtént. Valamennyi esetben u.n. „típus” fogalmakkal, rövid mondatokkal
határozták meg a tényeket, a történéseket, illet ve javaslatokat és az ügyfelekre, családokra
vonatkozó egyedibb jellegű leírásokat, információkat kizárólag a tanácsadói feljegyzések
tartalmazzák, amelyeket bizalmasan kezelnek, úgymond nem publikusak.
Az adósságkezelési folyamatban a közüzemi szolgáltatók az Önkormányzattal kötött írásbeli
megállapodásban

foglalt

jogok

és

kötelezettségek

szerint

vesznek

rész,

amelynek

részletszabályait a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.
A belső ellenőrzés során 3 db megállapodást ellenőriztem (EON, Dégáz, Vízművek), amelyek
határozatlan időre szóló, a jogszabályban előírtaknak megfelelő szerződések.
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Észrevételem, hogy az önkormányzat részéről kapcsolattartó személy nevének aktualizálása
elmaradt, melyet pótolni javaslok. (Már nem ezt a munkakört betöltők nevei találhatóak!)
Az adósságkezelési és lakásfenntartási támogatás jogcímen folyósított összegek 90 %-a erejéig
állami költségvetési támogatás illeti meg az önkormányzatot, melynek lehívása a pénzügyi
osztályon történik.
Az adósságkezelési és lakásfenntartási támogatás rendjének szakmai kezelése a Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai Osztályán megy végbe. Figyelik az ügyfél-teljesítéseket, illetve a
támogatás megvonása esetén intézkednek a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről.
A Humánpolitikai Osztályon történik a normatív – adósságkezelési szolgáltatástól független –
lakásfenntartási támogatás megállapítása.
A „segélyezés” teljes folyamata során keletkező információk, számszaki adatok feldolgozása,
rendszerezése, jelentések készítése számítógépes rendszer, illetve a „Win-Szoc’-nevű szoftver
segítségével történik, melyet mindkét munkahelyen – a Kirendeltségen és a Humánpolitikai
osztályon - egyidejűleg lehetséges használni.
Évente mintegy 100-150 fő körül ingadozik az ellátásban részesülők száma.
A törvényi követelmények érvényesülését (pl. átlagjövedelem-, vagyoni helyzet, lakásnagyság,
arányos költségek, támogatási összeg meghatározása, stb.) illetve azok időközi módosulását a
számítógépes programba épített paraméterek precízen és megbízhatóan tartalmazzák, amely a
helyes és jogszerű támogatás kiszámításának feltételét garantálja. Sor kerül a helyi adó és illeték
számítógépes nyilvántartási rendszer igénybevételére (ONKA) az ügyfél ingatlanhelyzetének
kontrollálása, megállapítása érdekében.
Ez

a

megállapítás

vonatkozik

a

normatív

lakásfenntartási

támogatás,

valamint

az

adósságcsökkentési támogatás és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás megállapítására is.
A Polgármesteri Hivatal és Kirendeltség ügyintézői, illetve a Humánsegítő Szolgálat tanácsadói
név szerint jól ismerik a helyi ügyfeleket és körülményeiket, illetve problémáikat, amely
jelentősen támogatja a segélyezési munka megalapozottságát.
Az ellenőrzött segélyezési tevékenység a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet alapján történt a vizsgált időszakban.
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III.
2010. évi adósságkezelési szolgáltatás alapján kifizetett támogatások
jogcímek szerint és havonként
(adatok a Win-Szoc informatikai rendszerből származnak)
Ft-ban

2010. év

Jan.
Febr.
márc
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen

LAKBÉR-HÁTRALÉK (58/52 KÓD)
Lakásfenn Jogosult
Adósság
Jogosult
tartási
fő
csökkentési
fő
támogatás
támogatás

2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
28.000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

2.875
2.885
2.885
2.885
2.885
2.885
2.885
2.885
2.885
2.885
28.840

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

VÍZDÍJ HÁTRALÉK (47/43 KÓD)
Lakásfenn- Jogosult
Adósság
Jogosult
tartási
fő
csökkentési
fő
támogatás
támogatás

3.200
3.200
4.900
4.900
4.900
10.300
10.600
18.500
18.500
18.500
18.500
24.100
140.100

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
25

34.730
33.085
24.845
30.675
33.875
43.190
41.810
54.470
70.840
70.060
74.305
69.735
581.620

8
8
7
7
9
14
22
30
36
35
38
37
251
Ft-ban

2010. év

Jan.
Febr.
márc
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen

DÉGÁZ-HÁTRALÉK (41/45 KÓD)
Lakásfenn- Jogosult
Adósság
Jogosult
tartási
fő
csökkentési
fő
támogatás
támogatás

TITÁSZ-HÁTRALÉK (42/46 KÓD)
Lakásfenn- Jogosult
Adósság
Jogosult
tartási
fő
csökkentési
fő
támogatás
támogatás

56.100
78.200
90.000
84.800
82.500
97.100
150.800
188.400
245.300
279.400
260.400
258.900
1.871900

269.800
284.900
292.900
287.200
289.900
291.800
345.500
426.700
446.100
473.900
449.700
409.100
4.267.500

11
14
16
15
15
19
26
32
42
49
46
45
330

101.590
112.275
115.710
119.340
121355
129.390
170.615
209.090
341755
385.680
290.510
283.760
2.381.070

15
16
17
17
17
20
30
39
51
58
53
52
385

50
52
51
50
50
51
58
68
70
74
71
63
500

403.910
421.100
420.425
381.395
390.420
369.030
424.240
478.880
506.105
533.495
497.785
423.785
5.250.570

52
56
54
53
55
56
71
86
91
98
95
86
853
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Az önkormányzat számviteli (főkönyvi) kimutatásának adatai a 2010. évet érintő kiutalásokról:
5832141. Normatív lakásfenntartási támogatás (nem részletezett) 31.105.200 Ft
5832142. Adósságkezelési szolgáltatás lakásfenntart. támogatás 6.686.400 Ft
583215. Adósságcsökkentési támogatás
8.761.070 Ft
Az évek közötti áthúzódó pénzügyi teljesítések az adategyezőséget befolyásolhatják.
Ellenőrzött egyedi támogatások:
A/ Kirendeltségen nyilvántartott
1. 1.) ikt.sz:
2. ikt.sz:
3. ikt.sz:
4. ikt.sz:
5. ikt.sz:
6. ikt.sz:
7. ikt.sz:
8. ikt.sz:
9. ikt.sz:
10. 10.) ikt.sz:

II/999/2010.
II/1047/2010.
II/914/2010.
II/1001/2010.
II/809/2010.
II/803/2010.
II/1000/2010.
II/1155/2010.
II/1271/2010.
II/963/2010.

Nyerges Norbertné
Csermák Mihály
Rózsa Sándor
Szécsiné Csahóczki Anita
Forgács Zoltán
Balla István
Szedlákovics Zoltán
Orsós Zoltánné
Borbély Zsolt
Tarsoly Erzsébet

B.) Humánpolitikai Osztályon kezelt normatív lakásfenntartási támogatás
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

ikt.sz: VI/106/2010
ikt.sz: VI/1270/2010
ikt.sz: VI/1479/2010
ik.sz: VI/4819/2010
ikt.sz: VI/5051/2010

Timár Gergely
3.800 Ft/hó 2010.01.01-12.31. (Dédász-nak)
Martikánné T.A. 8.200 Ft/hó 2010.02.01-2011.01.31. (Dédász)
Panyicza Mihály 3.400 Ft/hó 2010.02.01-2011.01.31. (Dédász)
Neibort Istvánné 3.600 Ft/hó 2010.10.01-2011.09.30. (Dégáz)
Deák István
6.400 Ft/hó 2010.11.01-2011.10.31. (Dédász)

Az egyedi ügyiratokról készített ellenőrzési feljegyzést az 1. sz. melléklet tartalmazza.

IV. Összegzés és javaslatok
A települési önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokat, illetve a segélyezési formákat a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a kapcsolódó
helyi rendeletekben – a 3/2009. (I.20.) Gye.Kt. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások
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módjáról és feltételeiről, illetve a többször módosított 20/2003. (VIII.12.) KT rendelet a
szociálisan

hátrányos

helyzetben

lévők

adósságterheinek

enyhítéséről

és

lakhatási

körülményeinek javításáról – szabályozták. A települési önkormányzat által megállapított és
folyósított pénzbeli szociális ellátások kiadásaihoz az állam a központi költségvetési törvényben
foglaltak szerint járult hozzá.
A belső ellenőrzés alá vont tevékenység szabályozottsága objektíve adott, amellyel ellentétes
előírásokat a helyi rendeletekben nem tapasztaltam.
Az önkormányzatnál az adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatások megállapítása és
pénzügyi elszámolása, illetve finanszírozása a vonatkozó jogszabályi háttér előírásainak
figyelembe vételével működött 2010. évben. A törvényesség maximális betartását tapasztaltam a
belső ellenőrzés során.
A segélykérelmek (formanyomtatványok) befogadása, elbírálásának előkészítése, a polgármester
által aláírt engedélyező határozatok nyilvántartása, a kifizetésekhez a listák elkészítése a
WinSzoc számítógépes programrendszerben történik, melyet a Humánpolitikai Osztály és a
Kirendeltség munkatársai hibamentesen kezeltek a vizsgált időszakban.
A vezetői ellenőrzés funkcionálását, annak rendszerességét és hatékonyságát állapítottam meg.
Az ügyiratok kezelése és utólagos ellenőrizhetősége megfelelően biztosított volt, továbbá az
önkormányzati munkatársak a belső ellenőrzés feladatellátását támogatóan segítették.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.

Lezárva (egyeztetés után): Gyomaendrőd, 2011. május 23.

……………………………..

………………………….

Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Cs.A.Cs kft. ügyvezető

vizsgálatvezető belső ellenőr
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Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.
1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)
2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.) Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött
szervezet vezetője felel. (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. május 31.

……………………………….
Dr. Csorba Csaba jegyző
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Ellenőrzött ügyiratok az adósságkezelési és lakásfenntartási támogatásokhoz
1.) ikt.sz:
II/999/2010.
3 gyermekét egyedül neveli, 1 főre eső jövedelem 32.350 Ft, lakás 101 m2 /4 szobás, fele részben
tulajdonos (4.2 MFt vagyoni érték), szgk nincs a nevén.
áramdíj-adósság 231.246 Ft, 50 %-át támogatásként EON-nak utalta az önkormányzat + 5.900
Ft/hó lakásfenntartási támogatást 12 hóra.
Előadói ív vezetve az iktatott ügyiratokról.
Tartalma: - Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Kérelem: 2010.04.12. A havi jövedelem beírt adatát ceruzával javították. A javítást végző
aláírása és dátum nincs feltüntetve, továbbá ceruzás a javítás, ami nem kellően hivatalos forma!)
- Vagyonnyilatkozat
- Eon Zrt nyilatkozat a tartozásról
- Együttműködési megállapodás
- Humán dosszié vezetve
2.) ikt.sz:
II/1047/2010.
3 gyermek, feleség, 1 főre eső jövedelem 21.919 Ft, lakás 80 m2/ 4 szoba, szgk 50 EF vagyoni
értéken figyelembe véve
gázdíj-adósság 66.999 Ft, vízdíj-adósság 21.026 Ft, összesen 88.025 Ft, amelynek 50 %-át
támogatásként a szolgáltatónak utalta az önkormányzat + 5.900Ft/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
Előadói ív vezetve. Az adósság rendezésre került, az ügyirat lezárva.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Jövedelem és vagyonnyilatkozat
Szolgáltató nyilatkozata a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Humán dosszié ellenőrizve
3.) ikt.sz:
II/914/2010.
1 gyermek, élettárs, 1 főre eső jövedelem 22.348 Ft, lakás 70 m2/ 2 szoba, (3,8 millió Ft vagyoni
érték, szgk nincs.)
gázdíj-adósság 192.463 Ft, vízdíj-adósság 36.587 Ft, összesen 229.050 Ft, amelynek 50 %-át
támogatásként a szolgáltatónak utalta az önkormányzat + 5.900Ft/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
Előadói ív 2010.04.16-án megnyitva, vezetve nincs.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
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amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Kérelem: 2010.04.12.
Vagyonnyilatkozat
Szolgáltatói igazolás a tartozásról
Jogerős határozat a támogatás megállapításáról
Humán dosszié ellenőrizve
4.) ikt.sz:
II/1001/2010.
1 gyermek, férj, 1 főre eső jövedelem 20.233 Ft, családi ház 53 m2/ 2 szoba (2,5 millió Ft
vagyoni érték, szgk nincs.)
gázdíj-hátralék 88.931 Ft, vízdíj-hátralék 50.358 Ft, összesen 139.289 Ft adósság, melynek 50 %át támogatásként a szolgáltatónak utalta az önkormányzat + 6.400Ft/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
Előadói ív vezetve.
A megállapodás időtartama 2010.05.25-2011.05.31.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Kérelem: 2010.04.22.
Vagyonnyilatkozat
Eon nyilatkozat a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Humán dosszié vezetve a tanácsadáson való megjelenés időpontjáról, a befizetések időpontjáról,
a háztartási napló vezetésének eredményéről. 2008. évben már részesült adósságkezelési
szolgáltatásban, amely lezárult.

5.) ikt.sz:
II/809/2010.
2 gyermek, élettárs, 1 főre eső jövedelem 16.610 Ft, családi ház 46 m2 (1,5 MFt vagyoni érték,
szgk nincs.)
áramdíj-hátralék 215.139 amelynek 50 %-át támogatásként a szolgáltatónak utalta az
önkormányzat + 6.000 Ft/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
Előadói ív megnyitva 2010. 03. 31-én, vezetve nincs.
A megállapodás időtartama 2010.05.01.-2011.04.30. Határidőre nem zárult le.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
A kérelemben a lakásfenntartási kiadásokra vonatkozó adatrész üres, nincs kitöltve.
Kérelem: 2010.03.29.
Vagyonnyilatkozat
Eon nyilatkozat a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Joerős határozat a támogatás nmegállapításáról
Humán dosszié vezetve a tanácsadáson való megjelenés időpontjáról, illetve az elmaradásokról.
A befizetések időpontjáról illetve a nem teljesített részletekről.
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6.) ikt.sz:
II/803/2010.
3 gyermek, feleség, 1 főre eső jövedelem 16.219 Ft, családi ház 70 m2
(3 millió Ft vagyoni érték, szgk 700 EFt Toyota)
áramdíj-hátralék 88.556 Ft, melynek 50 %-át támogatásként a szolgáltatónak utalta az
önkormányzat + 9.100 Ft/hó lakásfenntartási fenntartási támogatás 12 hóra
Előadói ív nincs vezetve, csak megnyitva 2010.03.30-án.
A megállapodás időtartama 2010.05.25-2011.05.31.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Kérelem: 2010.03.24.
Vagyonnyilatkozat
Szolgáltató nyilatkozata a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Jogerős határozat a támogatás megállapításáról
Humán dosszié vezetve a tanácsadáson való megjelenés időpontjáról, a befizetések időpontjáról,
az intézkedésekről. 2009. évben már részesült adósságkezelési szolgáltatásban, amely
eredményesen lezárult.

7.) ikt.sz:
II/1000/2010.
3 gyermek, feleség, 1 főre eső jövedelem 42.586 Ft, családi ház 100 m2/ 3 szoba, (3,5 millió Ft
vagyoni érték, szgk nincs.)
áramdíj-hátralék 63.897 Ft, vízdíj-hátralék 13.761Ft, összesen 77.658 Ft adósság, melynek 50 %át támogatásként a szolgáltatónak utalta az önkormányzat + 4.700/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
Előadói ív vezetve.
A megállapodás időtartama 2010.06.01-2011.05.31.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Kérelem: 2010.04.22.
Vagyonnyilatkozat
Eon és Vizmű igazolás a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Humán dosszié vezetve a tanácsadáson való megjelenés időpontjáról, a befizetések időpontjáról,
a háztartási napló vezetésének eredményéről. Adósságkezelési folyamat-terv.

8.) ikt.sz:
II/1155/2010.
2 gyermek, külön élő, 1 főre eső jövedelem 19.367 Ft, családi ház 80 m2/ 3 szoba, (2,8 millió Ft
vagyoni érték, szgk nincs.)
áramdíj-hátralék 90.165 Ft, melynek 50 %-át támogatásként a szolgáltatónak utalta az
önkormányzat + 6.700 Ft/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
13

Előadói ív vezetve.
A megállapodás időtartama 2010.06.02.-2011.05.31.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Kérelem: 2010.05.12.
Vagyonnyilatkozat
Eon nyilatkozat a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Humán dosszié vezetve a tanácsadáson való megjelenés időpontjáról, a befizetések
időpontjáról, 2 havi elmaradása volt, amelyet 2011.04.18-án rendezett. 2009. évben már
részesült adósságkezelési szolgáltatásban, amely lezárult.

9.) ikt.sz:
II/1271/2010.
1 gyermek, élettárs 1 főre eső jövedelem 25.865 Ft, családi ház 77 m2/ 2 szoba, (2,5 millió Ft
vagyoni érték, szgk nincs.)
gázdíj-hátralék 95.813 Ft melynek 50 %-át támogatásként a DÉGÁZ-nak talta az önkormányzat +
5.900 Ft/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
Előadói ív vezetve.
A megállapodás időtartama 2010.07.01-2011.06.30.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával. )
Kérelem: 2010.05.31.
Vagyonnyilatkozat
Eon nyilatkozat a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Humán dosszié vezetve a tanácsadáson való megjelenés időpontjáról, a befizetések időpontjáról,
a háztartási napló vezetésének eredményéről.

10.) ikt.sz:
II/963/2010.
3 gyermek, elvált. 1 főre eső jövedelem 30.449 Ft, családi ház 100m2/ 4 szoba, (4,0 millió Ft
vagyoni érték, szgk nincs.)
áramdíj-hátralék 136.137 Ft, melynek 50 %-át támogatásként az EON-nak utalta az
önkormányzat + 6100 Ft/hó lak.fennt.tám. 12 hóra
Előadói ív vezetve.
A megállapodás időtartama 2010.06.01-2011.05.31.
Tartalma: Adósság kezelési szolgáltatásra irányuló kérelem (formanyomtatvány) kötelezően
előírt mellékletekkel felszerelve. Ezt a Térségi Humánsegítő Szolgálat küldi át kísérő levéllel,
amelyben javalatot tesz: „Az adósságcsökkentési támogatás megállapítását javaslom” Czikkely
Erika int. vezető és Pál Jánosné tanácsadó aláírásával.)
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Kérelem: 2010.04.14.
Vagyonnyilatkozat
Eon nyilatkozat a tartozásról
Együttműködési megállapodás
Jogerős határozat a támogatás megállapításáról.
Humán dosszié vezetve a tanácsadáson való megjelenés időpontjáról, a befizetések időpontjáról,
a háztartási napló vezetésének eredményéről. Adósságkezelési folyamat-terv hátralékkezelésiterv

2011. május 2.

Born Valéria belső ellenőr sk.
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Iktatószám: 2-5/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a vagyongazdálkodási feladatok és nyilvántartások vizsgálatáról, kiemelten az
összefüggések ellenőrzéséről a 2010. éves mérlegadatokkal
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál

Készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai kft. Békéscsaba, Mogyoró
u. 22. szám alatti székhelyén, 2011. június 15-én

Ellenőrzött időszak: 2010. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaendrőd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd, Szabadság-tér

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása: Várfi András polgármester
dr. Csorba Csaba jegyző

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. május 18.)

Helyszíni ellenőrzés:

4 revizori nap (2011. június 1–7 között)

Jelentés készítés:

1 revizori nap (2011. június 15.)

1

A vizsgálat célja és feladata:
annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a vagyon kezelése, nyilvántartása megfelelően
történik-e, valamint a vonatkozó jogszabályokat betartják-e?

Az ellenőrzés módszere:
Az Önkormányzatnál hatályos vagyonrendeletben és a kapcsolódó jogszabályokban előírtak
gyakorlatban történő betartásának vizsgálata, a vagyonleltár és a mérlegadatok egyezőségének és
bizonylati alátámasztottságának ellenőrzése a vizsgálati programban részletezett szempontok
szerint.
A vizsgálati tapasztalatok megbeszélése, az esetleges hibák rögzítése, illetve javaslatok
megfogalmazása az ellenőrzési jelentésben.

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
-

2010. évi vagyonleltár (tételes)

-

egyedi nyilvántartó lapok (ingatlanvagyon-kataszter)

-

2010. évi főkönyvi kivonat és pénzforgalmi jelentés, számlalapok

-

2010. évi auditált mérleg és költségvetési beszámoló

-

2010. I-IV. negyedéves könyvelési feladások az állományváltozásokról

-

alapbizonylatok, szerződések, jegyzőkönyvek (könyvelési feladások mellékletei)

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól a többször módosított 14/2003. (VI. 5. ) KT
rendeletet alkotta, amelyben meghatározta az önkormányzati vagyon fogalmát, összetevőit, a
vagyonkimutatással és a leltározással kapcsolatos feladatokat, valamint a tulajdonjog
gyakorlásának közös szabályait. A helyi rendeletben figyelembe vették az önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben előírtakat.
Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és egyéb vagyonból tevődik össze. A törzsvagyon
közvetlenül a közszolgáltatások céljára szolgál, amelynek körét jogszabály állapítja meg,
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jellemzően forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll. Az egyéb
vagyon elemei forgalomképesek.
A forgalomképesség szerinti nyilvántartást önálló főkönyvi számlákon történő értékbeni
könyvelés (POLISZ rendszer) biztosítja, amelyhez számítógépes analitikus (mennyiségi és
értékbeni) nyilvántartás kapcsolódik.
A 0-ig leírt vagyonelemeket szintén önálló főkönyvi számlákon tartják nyílván.
A KATAWIN számítógépes programmal mutatható ki az önkormányzat tulajdonában álló
vagyon bruttó értéke, az elszámolt értékcsökkenés és a vagyontárgyak nettó – könyvszerinti –
értéke bármely időpontban. A 249/2000. (XII. 24) Korm. rendeletben előírt értékcsökkenési
leírási kulcsokkal az amortizáció kiszámítását és könyvelési feladását is elvégzi a szoftver,
amelyre negyedévente került sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyon-nyilvántartási rendszerére jellemző, hogy a
Katawin nevű számítógépes programmal teljes körű analitikus nyilvántartást vezetnek
-

a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési intézmények által használt,

-

az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek üzemeltetésre átadott,

-

az önkormányzati gazdasági társaságoknak üzemeltetésre átadott vagyon állományáról, és
annak változásáról.

Az analitikus vagyonnyilvántartás vezetésért és a főkönyvi könyveléssel való egyezőségéért a
városüzemeltetési osztály munkatársa felel. Rendszeresen egyeztet a könyvelést végző pénzügyi
osztályos munkatárssal.
A vagyongazdálkodási és vagyon-nyilvántartási feladatok és felelősségi körök több belső
szabályzatban is rögzítésre kerültek, valamint az érintettek munkaköri leírásában részletesen
meghatározták.
A szabályozás gyakorlati betartása során az alábbi hiányosságokat észleltem:
− Az analitikus nyilvántartási mechanizmusból hiányolható az állománynövekedési, illetve
állománycsökkenési alapbizonylatok hiánytalan kiállítása és kinyomtatása, valamint
hiteles aláírása, amely az állományváltozásról készített negyedéves könyvelési feladások
ellenőrizhetőségét hátráltatta.
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− Az analitikus nyilvántartáshoz tartozó dokumentáció rendezett lefűzése szintén
hiányolható, amely a külső ellenőrzéshez az áttekinthetőséget, hiánytalanságot, illetve az
iratmegőrzés megbízható módját jelentené.
− A Katawin rendszerből kinyomtatott negyedéves összesítő bizonylatokon több
adminisztrációs hiba, elgépelés fordult elő, amely az erre irányuló belső kontroll hiányát
veti fel.
− Az ingatlankataszter adatainak felülvizsgálása során esetenként kérdésessé vált némely
tétel besorolásának helyessége az adott kategóriába. Például továbbra sem megoldott az
„ültetvények” elnevezésű ingatlancsoport alkalmazása, valós tartalma. Már az előző belső
ellenőrzés is kifogásolta, hogy az ültetvények amortizációs kulcsa 10 %, azonban az
önkormányzatnál nem számoltak el értékcsökkenést, mivel valójában a korábbi
kimutatásból egyes zöldterületek és telkek kerültek az ültetvények csoportjába a
számítógépes átkonvertálás során, amelyek után értékcsökkenés nem számolható el.
Szükségesnek tartjuk a megfelelő ingatlankategóriába sorolást és a csoportra előírt
értékcsökkenési leírási kulcs alkalmazását.
− Hiányolható hogy nincs számszerűen meghatározva a 2010. 12. 31-i törzsvagyon és
egyéb vagyon értéke, amelynek kötelezettségét a vagyonrendeletben előírták.

A számviteli kormányrendelet alapján két évenként tényleges leltározással kell a vagyontárgyakat
számbavenni, amelyre legutóbb 2009. évben került sor. Az ellenőrzött 2010. évi vagyonleltár
egyeztetéssel készült, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások és kimutatások egyezőségének
biztosításával a kataszteri nyilvántartó program alapján.

A 2010. 12. 31-i vagyonleltár forgalomképesség szerinti tagolásban, a számviteli mérlegben
előírt csoportosításban mutatja be az önkormányzati vagyont az alábbiak szerint:
Ezer Ft-ban
KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK
Vagyoni értékű jog
Szellemi termék
Immateriális javak összesen:

Forgalom
képtelen

Korlátozottan
forg. képes
-

-

Forgalom
képes
9.014
13.815
22.829

Együtt
9.014
13.815
22.829
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Ingatlanok és kapcs. jogok
Gépek, berend., felszer.-sek
Járművek
beruházások
Tárgyi eszközök összesen
Részesedések
Üzemeltetésre átadott eszközök
Önkormányzati vagyon
összesen

4.948.352
570.115
5.518.467
2.358.778
7.877.245

1.688.102
846
105.413
1.794.361
305.787
1.027.760
3.127.908

153.790
84.670
14.596
10.079
263.135
21.664
307.628

6.790.244
85.516
14.596
685.607
7.575.963
305.787
3.408.202
11.312.781

A 2010. 12.31-i mérlegadatokkal való egyezőséget tételesen vizsgáltam, amely során az alábbi
eltéréseket tártam fel:
Ezer Ft-ban
KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK
Vagyoni értékű jog
Szellemi termék
Immateriális javak összesen:
Ingatlanok és kapcs. jogok
Gépek, berend., felszer.-sek
Járművek
beruházások
Tárgyi eszközök összesen
Részesedések
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen
Tartósan adott kölcsön
Egyéb hosszú lej. követelés

Vagyonleltár
9.014
13.815
22.829
6.790.244
85.516
14.596
685.607
7.575.963
305.787
3.408.202
11.312.781
Nem része
Nem része

Mérleg
9.014
13.815
22.829
6.750.067
84.884
14596
685.607
7.535.154
305.787
3.449.011
11.312.781
33.775
16.299

Különbözet
- 40.177
- 632
- 40.809
+ 40.809
-

A különbözetet a Kner Imre Gimnázium eltérő adatszolgáltatása okozta oly módon, hogy a teljes
vagyon könyvszerinti értéke egyező, de annak megbontása ingatlanra, gépre és üzemeltetésre
átadott eszközökre, eltérő, amely a városi sportcsarnok 2010. évközi átadás-átvételével áll
összefüggésben.
Javasoljuk az eszközbesorolás miatti eltérést az intézménnyel egyeztetni és a helyes adatot
szerepeltetni 2011. évben.
(Az eltérést tisztázták, ám a végleges mérlegbe mégis a pontatlan adat került.)

Ellenőriztem a 2010. évi vagyon-leltárban szerepeltetett, teljesen leírt befektetett eszközök
állományát a mérleg-alátámasztó dokumentumban, valamint MÁK részére készített K-11-es
jelentés 38. sz. űrlapján (33. sor) feltüntetett adatok egyezőségét.
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2010.12.31.
0-ig leírt immateriális javak
0-ig leírt ingatlanok
0-ig leírt gép, berend, felszer.
0-ig leírt járművek
0-ig leírt üzemeltetésre átadott v.
Teljesen leírt vagyon összesen:

Vagyonleltár
alapján
21.471
9.170
107.621
46.393
70.644
255.299

Ezer Ft-ban
Mérleg
K-11./ 38.
alátámasztó
Eltérés
tábla 33. sora
analitika
21.691
21.694
+3
9.286
25.543
+16.257
247.500
231.242
- 16.258
52.943
52.943
71.501
71.056
- 445
402.921
402.478
- 443

A Katawin programmal kimutatott 0-ig leírt befektetett eszközök állománya amiatt tér el
jelentősen a költségvetési beszámoló adott táblázatában feltüntetett adattól, mert az intézmények
erre vonatkozó adatai (leírt bruttó érték és értékcsökkenés) – az ingatlanok kivételével nincsenek külön kiemelve összesen értékből.
Az intézményi tárgyi eszköz analitika szerinti érték és a MÁK jelentésben közölt érték között is
mutatkozik kisebb eltérés.
Javasoljuk a különbözeteket tisztázni és a teljes egyezőséget biztosítani a következő
adatszolgáltatás időpontjára.
A 0-ig leírt eszközök nettó (könyvszerinti) értéke nulla, emiatt a mérlegeszközök értékét nem
befolyásolja.

Összegzésként megállapítható, hogy az önkormányzatnál a vagyonnyilvántartás kellően
szabályozott. Az előírások és elvárások gyakorlati megvalósulása számottevően és folyamatosan
javult, melynek eredményeként az analitikus és főkönyvi adatok a mérleggel összességében
egyezőséget mutattak 2010. 12 31-én. A részletező adatok közötti eltérést, valamint a 0-ig leírt
eszközök állományának eltérését tisztázásra, rendezésre javasoljuk
Szükségesnek ítéljük az analitikus nyilvántartási rendszerben a bizonylatolás teljesebbé tételét,
valamint a keletkezett dokumentumok rendezettebb kezelését, lefűzését tartjuk indokoltnak.
Az ellenőrzés során szakmai egyeztetést tartottam a vagyongazdálkodási ügyintézővel, aki a
felmerült kérdéseket megválaszolta. Az adminisztrációs elvárások fokozottabb kielégítését –
szakmai leterheltsége okán - biztosítani nem áll módjában, elmondása szerint.
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A belső ellenőrzési jelentéshez külön hibajegyzék nem készült, a szöveges értékelés az észlelt
hiányosságokat tartalmazza.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
meghozatalát.

Lezárva (egyeztetés után): Gyomaendrőd, 2011. június 30.

……………………………..

………………………….

Dr. Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Cs.A.Cs kft. ügyvezető

vizsgálatvezető belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.
1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28.§ (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)
2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29.§ (1) és (2) bek.) Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött
szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. …………………

……………………………….
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540. Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 2-6/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzéséről
az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) 4.4.1. pontja alapján, valamint a
vagyongazdálkodás és az Uniós pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.

Készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai kft. (Békéscsaba)
székhelyén, 2011. június 29-én

Ellenőrzött időszak: 2009. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzött szervezet neve, címe:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:
Ágostonné Farkas Mária intézményvezető
Kondor Ildikó gazdasági intézményvezető-helyettes

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr
Felkészülés:
Helyszíni ellenőrzés:
Jelentés készítés:

összesen 12 revizori nap
12 revizori nap
1 revizori nap (2011. június 9.
10 revizori nap (2011. június 15.-június 27. között)
1 revizori nap (2010. június 29.)

A vizsgálat célja és feladata:
Annak megállapítása, hogy az oktatási intézmény gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő-e,
az erőforrások felhasználása optimális-e, takarékosságra törekvő gazdálkodási mechanizmusokat
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alkalmaznak-e, valamint a vagyongazdálkodás és az uniós pályázati pénzeszközök felhasználása
szabályszerű-e.
Az ellenőrzés módszere:
Az intézményi alapdokumentumok, belső szabályzatok és nyilvántartások vizsgálata a
helyszínen. A 2009-2010. éves költségvetési beszámolók számviteli alátámasztottságának
vizsgálata, a főkönyvi könyvelés ellenőrzése az alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján. A
bér és létszámgazdálkodás vizsgálata. A vagyonnyilvántartás 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 forrásértékelési-, pénzkezelési-,
leltározási-, selejtezési és egyéb belső szabályzatok)
Munkaügyi dokumentációk (alkalmazottak kinevezése, átsorolása, munkaköri leírása, végzettség
igazolások, stb.)
Havi bérelszámolás dokumentumai, listái
Költségvetési beszámolók
Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok
Leltárak, eszköznyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési jegyzőkönyvek,
Kimenő számlák nyilvántartása
Pályázati dokumentációk, bizonylatok,
Az okmányok felülvizsgálatát követően konzultáció az intézményvezetővel és a gazdasági
vezetővel.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

I. Az intézmény belső szabályozottságának vizsgálata
1.) Alapító okirat, SZMSZ
Az intézmény „Alapító okiratát” többször módosította a fenntartó Önkormányzat Képviselőtestületi határozattal, melyet követően minden esetben egységes szerkezetbe foglalták.
A vizsgálat alávont időszak kezdetekor az 527/2008. (XII. 18.) Gye. Kt. sz. határozattal korrigált
alapító okirat volt hatályban. Ezt követően 2009-ben háromszor: a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt.
sz. határozattal, a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. sz. határozattal, a 367/2009. (IX. 1.) Gye. Kt. sz.
határozattal módosították.
2010. évben két alkalommal: a 14/2010. (I. 28.) sz. Gye. Kt. sz. határozattal, és a 311/2010. (VIII.
26.) Gye. Kt. sz. határozattal módosították.
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Az oktatási intézmény fenntartója és felügyeleti szerve a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alapítás éve 1952, nyilvántartási száma: OM 028297.
Az intézmény önálló jogi személy, gazdálkodását tekintve is önálló, a költségvetési előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkezik. Vezetőjét a fenntartó szerv nevezi ki, nyilvános pályázati kiírás
alapján határozott időtartamra és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető
önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik a munkavállalók vonatkozásában a
közalkalmazotti törvény előírásait, speciális szabályait betartva.
Fő tevékenysége az alapfokú oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül, nappali rendszerben
amelynek engedélyezett létszáma: 750 fő tanuló, 2009. május 1-től 650 fő. Az alapító okiratban
meghatározták a kötelező felvétel lakókörzetét, utcánként megnevezve. Az óvodában és az
általános iskolában fejlesztő, felzárkóztató oktatás (gyógypedagógia), illetve autista gondozás
(2010. évtől) is folyik a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési
és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek vonatkozásában. Kisebbségi oktatás zajlik német
nyelven, valamint napközis foglalkozást biztosítanak.
Az óvodai nevelés Gyomaendrődön és Csárdaszálláson folyik, a felvehető létszám 114 fő,
továbbá Csárdaszálláson 25 fő. (Ez utóbbi telephely 2011. május 26-tól átkerült a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskolához.)
A 2010. évi szakfeladat-rend változás okán egyéb oktatásként szabadidős, sport és kulturális
képzést jelöltek meg.
Az intézmény a közoktatási feladatait a közoktatási törvényben előírt kéthavi tanítási időkeretben
látja el, az abban előírt iskolai végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező pedagógusok által.
Tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató közintézmény.
600 adagos konyha és önkiszolgáló étkezde üzemel (átszervezve 2011. május 1-től) a munkahelyi
és diákétkeztetés (óvodásokat is ideértve) lebonyolítására. Kiegészítő tevékenységként egyéb
vendéglátás szerepel az alapító okiratban. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
Az SZMSZ-ben rendelkeztek az intézményi helyiségek használatának rendjéről. A helyiségek,
berendezések - oktatási feladatellátást nem sértő - bérbeadásáról az igazgató dönthet.
Az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a fenntartó gondoskodik. A gazdasági
vezető ellenjegyzése nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem
írható elő.
Az intézmény 2009-2010. évben hatályos Alapító okiratának és SZMSZ-ének összhangját
ellenőriztem, amely során eltérést nem tártam fel.
Az ÖMIP előírása alapján 2010. 07. 28-án oktatási szakértő véleményezte az intézmény
pedagógiai programját, illetve a szakmai ellenőrzés (Csányi Istvánné, Y Kft, Bcs.) kitért az
Alapító okirat és az SZMSZ felülvizsgálatára, amely során hibát nem állapítottak meg.
A munkaköri leírások kiválasztott körét ellenőriztem, valamennyi megfelelt a tartalmi és alaki
előírásoknak, az alkalmazottak aláírással igazolták a dokumentum átvételét.
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2.) Számviteli-pénzügyi szabályzatok
A belső ellenőrzés során elsődlegesen a költségvetési gazdálkodásra és a pénzügyi–számviteli
tevékenységre vonatkozó, 2009-2010. években hatályos alábbi szabályzatokat vizsgáltam felül
tartalmi és formai szempontból:
1. Számviteli Szabályzat
2. Leltározási Szabályzat
3. Vagyontárgyak selejtezési Szabályzata
4. Eszköz forrás értékelési Szabályzat
5. Önköltségszámítási Szabályzat
6. Pénzkezelési Szabályzat
7. Számlarend
8. Bizonylati rend
9. Bizonylati Album I-II.
10. Szabályzat a foglalkoztatottak szociális juttatásairól
11. Gazdálkodási Szabályzat
12. Gazdasági szervezet Ügyrendje
13. Beszerzések lebonyolításának Szabályzata
14. Közbeszerzési Szabályzat
15. Kiküldetési szabályzat
16. Anyag és eszközgazdálkodási Szabályzat
17. Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
18. Reprezentációs kiadások Szabályzata
19. Telefonhasználati Szabályzat
20. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használatának szabályzata
21. Élelmezési Szabályzat
22. Ügyviteli és iratkezelési Szabályzat
23. Informatikai biztonsági Szabályzat
24. SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) – Alapító okirat
A jogszabályokban előírt belső szabályzatokkal teljes körűen rendelkeznek, amelyeket 2010. 01.
01-től aktualizáltak, illetve egységes szerkezetben bocsátottak ki. A szabályzatokban az
ellenőrzési feladatok is rögzítésre kerültek.
E téren kifogásolni való hiányosságot nem tártam fel, a gazdasági vezető feladatkörébe tartozó
szabályozási tevékenységet kiemelten jó színvonalúnak minősítem.
Néhány eseti jellegű észrevételem, javaslatom:
-

Az SZMSZ-ben és más szakmai programokban, illetve szabályzatokban a rövidítések,
betűszavak közérthetősége érdekében javasolt legalább egyszer a teljes elnevezés kiírása.
(pl. KMD modell, IMIP, DÖK, IPR, KT, PSZ, HHH, stb.)
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-

Az SZMSZ-ben (14. old.) hetente igazgatósági ülés tartását rendelték el, azonban a
dokumentálási rendjét nem rögzítették. Tanácsoljuk egy emlékeztető feljegyzésben
rögzíteni a döntéseket, elhatározásokat.

-

A Foglalkoztatottak szociális juttatási Szabályzatában nem rögzítették a számítógépes
munkához biztosított „szemüveg-juttatás” belső rendjét. (összeg/fő, gyakoriság)

-

A jövőre nézve tanácsolom a kisebb terjedelmű önálló szabályzatok egybevonását az
SZMSZ, vagy a Gazdálkodási Ügyrend részeként.
II. A költségvetési bevételek és kiadások, valamint a fenntartói támogatások vizsgálata

Az intézménynél folyó költségvetés tervezési, előirányzat-módosítási és gazdálkodási feladatok
szakmai ellátását megbízhatóan, áttekinthetően, és ellenőrzötten hajtották végre a vizsgált
időszakban. A gazdasági tevékenység irányítása, a szükséges döntések meghozatala, az
intézkedések végrehajtása szabályszerűen történt, a takarékossági szemlélet érvényesítésével.
Az ellenőrzött évekre vonatkozó jóváhagyott költségvetések és beszámoló jelentések adatai az
alábbiak:
ezer Ft-ban

2009 évi
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, Áfa)
Működési kiadások:

Eredeti
előirányzat
2.500
277.922
164.610

6.363
301.829
178.705

Tényleges
kiadás
6.363
296.160
176.992

Módosított
előirányzat

−

Személyi juttatások

−

Munkáltatót terhelő járulékok

52.297

53.667

53.227

−

Dologi kiadások

58.335

66.623

63.107

2.680

2.834

2.834

280.422

308.192

96
302.427

20.658
971
21.629

21.825
2.150
15.999
39.974

??

??

258.793
258.793
280.422

268.218
268.218
308.192

21.825
4.192
15.999
42.016
??
263.006
13.727
276.733
318.749

− Tanulók pénzbeli juttatása
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK
Működési saját bevétel (Áfával)
Egyéb működési pénzátvétel
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Előző évi pénzmaradv.igénybevét., pénzforg.nélküli tétel

BEVÉTELEK (támogatás nélkül)
Állami normatív támogatás
Fenntartó önkormányzat támogatása
Egyéb támogatás
TÁMOGATÁS együtt:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
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2010. évi
Felhalm.kiadások (beruházás, felújítás, Áfa)
Működési kiadások:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
kiadás

2.100
266.956
161.744

4.826
294.723
175.421

4.826
290.471
174.902

Tényleges
2010/2009
%-ban
75,8
98,1
98,8

−

Személyi juttatások

−

Munkáltatót terhelő járulékok

44.076

45.970

45.258

85,0

−

Dologi kiadások

58.716

70.594

67.573

107,1

2.420

2.728

2.738

96,6

269.056

299.549

818
296.115

..
97,9

22.773
2.323
3.441
28.537

29.660
100
8.917
38.677

29.659
8.917
38.576

135,9
..
55,7
91,8

240.519
240.519
269.056

260.872
260.872
299.549

5.312
257.695
263.007
301.583

..
98,0
95,0
94,6

− Tanulók pénzbeli juttatása
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK

Működési saját bevétel (áfá-val)
Egyéb működési pénzátvétel és függő bev.
Előző évi pénzmar.igénybevét., pénzforg.nélküli t.

BEVÉTELEK (támogatás nélkül)
Állami normatív támogatás
Egyéb támogatás
Fenntartó önkormányzat támogatása
TÁMOGATÁS együtt:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A tényleges költségvetési bevételek összességében 5,4 %-kal mérséklődtek 2010. évben az előző
évhez képest.
Ezzel ellentétben – az összes bevétel közel 10 %-át kitevő - saját bevételek 35,9 %-kal bővültek,
amelyben az étkezési díjak áfa mértékének felemelése is szerepet játszott.
A normatív állami hozzájárulás, a fenntartói és egyéb támogatás összességében 5 %-kal csökkent
2010. évben, amely 13.727 ezer Ft bevétel kiesést jelentett.
Ez részben a tanuló létszám alakulásával, de főként az állami normatíva fajlagos összegének
folyamatos leszállításával áll összefüggésben. A költségvetési normatívák elszámolását minkét
évben belső ellenőriztem, amely során pontos elszámolást és adatszolgáltatást rögzítettem.

III. Működési kiadások ellenőrzése
1.) Személyi kiadások, bér és létszámgazdálkodás
A személyi kiadások alakulását a vizsgált időszakban az alábbi táblázat mutatja be:
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Ezer Ft-ban
Tényleges kiadások
Jogcím
Teljes munkaidős alapilletmények
Bérpótlékok (osztályfőnöki-, nyelvpótlék)
RENDSZERES JUTTATÁSOK
Túlóra, helyettesítés, ügyeleti díjazás
Egyéb juttatások (bérkieg., jub. jutalom,

135.752
5.971
141.723
445
21.363

137.363
6.253
143.616
971
18.063

Tényleges
2010/2009
%-ban
101,2
104,7
101,3
218,2
84,6

8.444

6.782

80,3

30.252
171.975
2.598
2.419

25.816
169.432
2.550
2.920

85,3
98,5
98,2
120,7

176.992

174.902

98,8

53.227

45.258

85,0

2009. évi

2010. évi

betegszabadság, továbbképzések kiadásai)

Ktsg-térítések, hozzájárulások
(ajándék- és étkezési utalvány, szemüveg, saját szgk-,
bankkártya használat)

NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK
Teljes munkaidős összesen:
Részmunkaidős munkabérek, juttatások
Áll.-ba nem tartozók személyi juttatása (főállásúak
megbízási díja, külső óraadói díjak)

SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN:
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

A munkavállalók és külső megbízottak díjazására fordított bér- és költség-hozzájárulás együttes
összege 2.090 ezer Ft-tal az előző évi szint alatt - 98,8 %-on - realizálódott 2010-ben, viszont
kissé emelkedett a személyi jellegű ráfordítások aránya az összes kiadáson belül, a 2009. évi 58,2
%-ról 59,1 %-ra.
A teljes munkaidőben dolgozók bértömege 1,5 %-kal, a részmunkaidősöké 1,8 %-kal csökkent
változatlan létszám mellett. A külső megbízottak díjazására 500 ezer Ft-tal, 20,7 %-kal többet
fordítottak 2010. évben.
A kereseti elemek közül a rendszeres juttatások 1,3 %-kal nőttek azonban a nem rendszeres
juttatások összességében 15 %-kal csökkentek, különösen a természetbeni juttatások,
költségtérítések mérséklése nyomán.
Tételesen ellenőriztem a munkaruha, védőruha, védőeszközök beszerzésével, névszerinti
nyilvántartásával kapcsolatos elszámolásokat, valamint az étkezéssel kapcsolatos munkáltatói
juttatások nyilvántartását és elszámolását. A nem pedagógus munkakörben dolgozók részére
meghatározott belső ügyrend alapján évente, ill. kétévente munkaruhát, munkacipőt biztosítottak,
valamint az irodában dolgozóknak monitorhoz védőszemüveg térítést biztosítottak. Az étkezési
hozzájárulást részben tikett, részben melegétel formájában adták a belső szabályzat szerint.
Az ellenőrzött különféle nyilvántartásokban, pénzügyi és számviteli elszámolásokban hibát nem
találtam, az egyezőséget, illetve az áttekinthetőséget biztosították.
Az intézményben a tényleges statisztikai állományi létszám alakulása:
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2010. évi létszám
szakmai üzemeltetési
Összes
80 fő
54
26
2 fő
2
82 fő
54
28

2009. évi
Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Összesen:

80 fő
2 fő
82 fő

Mindkét évben foglalkoztattak közhasznú munkaerőt a szakmai és az üzemeltetési területeken is.
Ellenőrzés alá 13 db munkaügyi-, személyi anyagot vontam (rendszergazda, teljes-, és
részmunkaidős tanárok, gazdasági intézményvezető-helyettes, élelmezésvezető, konyhalány,
takarítónő, karbantartó), amelyekben megállapított alapbérek, bérpótlékok és egyéb kereseti
elemek szabályszerűségét és mértékét vizsgáltam, majd összevetettem a havi bérjegyzékeken
található adatokkal. Ennek során számszaki eltérést nem találtam, a munkavállalók besorolását a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, illetve az oktatásra vonatkozó sajátos
rendeletekben előírtak alapján végezték el. A munkabérek főkönyvi könyvelése a számviteli
előírások szerint történt.
A gazdasági intézményvezető-helyettest „kinevezett magasabb vezetői” bérrendszerben díjazták
2009. január 1-től a Kjt. módosítása alapján.
A közalkalmazásban állók kinevezése, alapbérének és pótlékának változása, kötelező átsorolása
hiánytalanul dokumentált, valamint az iskolai végzettséget és szakvizsgát, a továbbképzéseket
igazoló okmányok másolatai rendelkezésre állnak.
Észrevételem, hogy a személyi dossziékban a főiskolai oklevelek egyszerű fénymásolata
található, melyet a másolatot készítőnek záradékolni kellene: „Eredetivel mindenben megegyező
másolat”.

2.) Dologi kiadások alakulása, takarékosságra törekvő intézkedések
Az intézménynél - a szakfeladatok ellátásával kapcsolatban – tervezett és ténylegesen teljesített
dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:
Ezer Ft-ban
Tényleges kiadások
Megnevezés
Élelmiszer beszerzés (nyersanyag)
Irodaszer, folyóiratok, szakmai anyagok
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Egyéb készlet beszerzés
KÉSZLETEK ÖSSZESEN
Bérleti díj
Energia, közmű díjak, távközlés,
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb szolgáltatások
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
Beszerz. terhelő ÁFA, ill. fizetendő ÁFA

2009. évi
23.514
3.415
2.009
5.164
34.102
943
9.719
1.481
3.137
15.280
10.300

2010. évi
23.731
2.371
1.111
5.581
32.794
101
11.523
1.005
3.582
16.212
11.248

Tényleges
2010/2009
%-ban
100,9
69,4
55,3
108,1
96,2
10,7
118,6
67,9
114,2
106,1
109,2
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Kiküldetési díj
Reprezentáció, reklám
Egyéb (adó, illeték, nevezési díj)
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN
DOLOGI KIADÁSOK:

301
106
3.018
13.725
63.107

195
354
6.770
18.567
67.573

64,8
334,0
224,3
135,3
107,1

2010-ben a dologi kiadások 4.466 ezer Ft-tal, 7,1 %-kal nőttek az előző évihez képest, részaránya
az összes kiadáson belül 20,9 %-ról 22,8 %-ra emelkedett.
Jelentősebben szűkült a kis értékű tárgyi eszközök, az irodaszerek és folyóirat beszerzése,
csökkent a karbantartásra, kisjavításra, valamint a bérleti díjra és a kiküldetésre fordított összeg.
Az élelmezési nyersanyagok beszerzése az előző évi szinten maradt 2010-ben, azonban a főzött
ételadagok (étkezők száma) száma lényegesen több volt. A megtakarítást a hivatalos
közbeszerzési pályázat útján kiválasztott beszállítók árainak alkalmazásával érték el. Kiemelt
említést érdemel az iskolavezetés szerepvállalása a közbeszerzési eljárás lebonyolításában és az
azt követő korrekt üzleti kapcsolatok fenntartásában.
Jelentősebben – 18 %-kal - emelkedett az energia és közműdíjak összege, valamint a
telefonköltség. A munkavállalók felé a magáncélú telefonálást kiszámlázták.
A kiadások elszámolásának alapbizonylatait – pénztári és banki bizonylatok és mellékleteik szúrópróbaszerűen ellenőriztem mindkét évben, a könyvelési naplókkal egyeztettem és
megállapítottam, hogy alaki és tartalmi szempontból helytállóak, a főkönyvi könyvelés megfelelt
az államháztartási számviteli előírásoknak. A kötelezettségvállalás, az utalványozás és
ellenjegyzés, érvényesítés hiánytalan volt a kiadási bizonylatokon.
Ellenőriztem az élelmezési üzem elszámolását, melyet nyersanyagkészlet- és nyersanyagnorma
nyilvántartó szoftver alkalmazásával biztosítottak. Az étlap és az étkezők száma alapján napi
anyagkiszabatot készítettek. A program az élelmiszerkészlet nyilvántartását FIFO módszerrel
végezte. A szoftver generálta a nyilvántartási árat, amellyel a felhasználás értékének, valamint a
raktári készlet értékének kiszámítása megtörtént.
A számítógépes programmal havonként, illetve éves szinten kimutatásra került az önkormányzati
rendeletben meghatározott nyersanyag-normáktól való eltérés Ft-összege, amely 2009-ben 584
ezer Ft, 2010. évben 690 Ft megtakarítás volt december 31-én. A „szokatlan mérvű” megtakarítás
eredetét felülvizsgáltatta a gazdasági vezetés, megállapítva, hogy a közbeszerzés által tudtak
alacsonyabb nyersanyagköltséget produkálni. Az étkező diákok számára előírt mennyiséget és
tápértéket hiánytalanul biztosították. Az önkormányzattól 9 %-os normacsökkentést kért és kapott
az intézmény.
A normaszerinti nyersanyagköltség Áfával növelve képezi az étkeztetésért kiszámlázott, illetve
beszedett térítési díjat a tanulók részére. A felnőtt étkezők (munkavállalók és vendégek) a
rezsiköltséggel növelt Áfás vételárat fizették meg. Az élelmezési üzem rezsiköltségének
megállapítása az Önköltségszámítási Szabályzatban előírt módon történt a vizsgált 2009. és 2010.
években.
Az étkezők létszámának nyilvántartása teljeskörű volt, ezen belül a térítés mentesen és az 50 %os kedvezményre jogosult tanulók száma és igazolása rendelkezésre állt.
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IV. Az intézmény vagyongazdálkodásának és vagyonnyilvántartásának ellenőrzése
Az éves költségvetési beszámoló 38. sz. jelentőlapja tartalmazza a befektetett eszközök
állományának alakulását és részletezését a POLISZ programban végrehajtott főkönyvi könyvelés
adatai alapján, amelyek analitikus nyilvántartással és leltárral alátámasztottak.
A befektetett eszközök összetétele 2009. és 2010. évben az alábbi volt:

Bruttó
érték
Immat. javak, vagyonért.jog
Ingatlanok és kapcs. jogok
Gépek, berend., felszerelés
Beruházás
Befektetett eszközök össz.

996
240.062
63.563
1.049
305.670

2009. 12. 31.
Elszámolt
écs
916
37.373
51.343
89.632

Nettó
érték
80
202.689
12.220
1.049
216.038

Ezer Ft-ban
2010. 12. 31.
Bruttó Elszámolt Nettó
érték
écs
érték
815
245.301
67.123
313.239

768
41.840
56.471
99.079

47
203.461
10.652
214.160

Mindkét évben nőtt a befektetett eszközök bruttó állománya, azonban az elszámolt
értékcsökkenési leírás összege ezt meghaladó mértékű volt, amely az eszközök nettó
(könyvszerinti) nyilvántartási értékének csökkenését idézte elő a vizsgált két évben.
Az immateriális javak (szoftverek) nettó értéke csökkent a vizsgált időszakban, amelynek
jelentős része - 79,5 %-a - 0-ig leírt állomány.
A tárgyi eszközök nettó értéke 0,8 %-kal csökkent a vizsgált időszakban, ezen belül az ingatlanok
állománya 0,4 %-kal emelkedett, a műszaki gépek, berendezések és felszerelések állománya 12,8
%-kal mérséklődött.
A tárgyi eszközök nettó állományának 95 %-át az ingatlanok tették ki. Az intézmény saját
tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik, a működéshez szükséges ingatlanokat a fenntartó adta
használatba. A vagyon feletti rendelkezési jogot a 37/1992. (IX. 24.) Gye. KT rendelet alapján
gyakorolja. Az oktatási-nevelési épületek több telephelyen, illetve helyrajzi szám alatt
találhatóak, az önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartásában szerepelnek, az alábbiak
szerint:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 45. Hrsz. 1591.
(iskola)
- Gyomaendrőd, Fő út 181. Hrsz. 72/2.
(iskola – kp-i irányítás)
- Gyomaendrőd, Kossuth út 3. Hrsz. 6.
(napközi konyha)
- Gyomaendrőd, Jókai u. 6. sz. Hrsz. 69.
(iskola)
- Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. Hrsz. 117.
(2009.05.28-tól Hrsz. 113.)
(óvoda)
- Csárdaszállás, Kossuth u. 23. Hrsz nincs.
(óvoda)
A létesítmények térítésmentes használat céljából átvételre kerültek, az intézmény könyveiben
korlátozottan forgalomképes ingatlanként szerepelnek.
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Külön főkönyvi számlákon mutatták ki a 0-ig leírt, de még használatban lévő vagyontárgyak
állományát, az alábbiak szerint:
Ezer Ft-ban
2010. 12. 31.

2009. 12. 31.
Bruttó
érték

- szoftver (imm.javak)
- ingatlan
- gép, felszerelés
Összesen:

792
1.667
34.044
36.503

Bruttó
Elszámolt értéken belül
écs
a leírt eszk.
állománya

792
1.667
34.044
36.503

79,5
0,7
53,6
12,0

Bruttó
érték

792
1.667
38.673
41.132

Bruttó
Elszámolt értéken belül
écs
a leírt eszk.
állománya

792
1.667
38.673
41.132

97,2
0,7
57,6
13,1

Az amortizáció elszámolását a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben előírtak szerint végezték
el.
A vagyontárgyak elhasználódásának (nettó/bruttó érték) mértéke az alábbi:

Imm.
javak
Nettó/bruttó
érték %-a

8,0

2009. 12. 31
Inga Gépek, Beru
tlan felszer. házás
84,4

19,2

100,0

Össze
sen

Imm.
javak

70,7

5,8

2010. 12. 31
Ingat
Gépek,
felszer.
lan
82,9

15,9

Összesen

68,4

A számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök jelentős állománya befolyásolja a gépek,
berendezések fokozottabb elhasználódási rátáját, az alkalmazott 33 %-os mértékű
értékcsökkenési leírási kulcs miatt.
A vizsgált időszakban a Leltározási szabályzat előírásait betartották, kibocsátották a leltározási
utasítást, amely alapján hajtották végre a tárgyi eszközök és a készletek mennyiségi felvételét.
Belső ellenőrzési tapasztalatom szerint az intézmény vezetése a rendelkezésre álló vagyonnal
szabályszerűen gazdálkodott. A nyilvántartásba vétel, a változások követése és az állományi
adatok helytállóak. Bizonylatokkal, analitikus nyilvántartásokkal és leltárral alátámasztott, azzal
egyező főkönyvi könyvelési adatok találhatók a könyvekben 2009-2010. évek vonatkozásában,
eltérést nem állapítottam meg.
Szakmai észrevételem szerint az anyagi lehetőségek függvényében kizárólag a halaszthatatlan,
esetenként a külső ellenőrzések által előírt – fenntartásra, felújításra – került sor a vizsgált
időszakban. Az új eszköz beszerzéseket a pályázati lehetőségek maximális kihasználása útján
valósították meg.
Célszerű lenne az intézményben többévre előremutató tervszerű karbantartási, felújítási illetve
beruházási terv kidolgozása, a finanszírozási szükséglet éves ütemezése és lehetőség szerinti
megvalósítása tekintettel a régi épületek állagára.
(A 2011. évi intézményi költségvetésben ingatlanok felújítására, illetve felhalmozási kiadásra
előirányzatot egyáltalán nem terveztek forráshiány miatt.)
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V.) Uniós források szabályszerű felhasználásának ellenőrzése
1) Az intézmény Uniós pályázatokon önállóan és konzorciumi formában is szerepelt a vizsgált
időszakban.
Az egyik jelentős támogatási pályázatot a fenntartó Gyomaendrőd Város Önkormányzata
nyújtotta be, amelyben a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolával és a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolával együttesen vett részt. A projekt elnevezése: TÁMOP-3.1.4.-08/22008-0129 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi
oktatási intézményekben.”
Az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. május 5-én fogadta el a
pályázatot és kötötte meg a támogatási szerződést, összesen 82 millió Ft-ról, amelyen belül a Kis
Bálint Általános Iskola által felhasználható támogatás összege 23,5 millió Ft volt. Az elnyert
támogatást korszerű oktatási célú eszközök és módszertani anyagok beszerzésére használtak fel,
valamint az új program szerint oktató pedagógusok képzésének és munkavégzésének költségeire.
Az uniós támogatás 35 %-át előlegként folyósították, a teljes lehívásra utófinanszírozási
rendszerben nyílt lehetőség. A projekt a tervezett befejezési határidőre - 2010. augusztus 31-e –
megvalósult.
A projektmenedzser a Kner Imre Gimnázium gazdasági vezetője volt, aki a pénzügyi
elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat látta el. Az önkormányzatnál futó POLISZ rendszerben
történt a támogatással kapcsolatos könyvelés - elkülönített bankszámlán kezelve a pénzügyi
forrást – amelyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látott el. A Kis Bálint Általános
Iskola számviteli nyilvántartását ezen projekt pénzügyei nem érintették, még átfutó jelleggel sem.
A támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket azonban nyilvántartásba vették.
2.) Az intézmény számos pályázatot nyújtott be - saját hatáskörben eljárva – több
minisztériumhoz, közalapítványokhoz és más szervezetekhez az alábbiak szerint 2009-2010
években:
ezer Ft-ban
Pályázat megnevezése
HEFOP 3.1.3.

Lehívott támogatás
2009.
2010
30

HEFOP 2.1.5.

362

HEFOP 2.1.9.

3.800

Tempus Közalapítvány

346

Bm-i Közoktatási Közalapítvány

142

Bm-i Közoktatási Közalapítvány
Bm-i Közoktatási Közalapítvány

168
96
454

ICSSZEM
19/2009.(IV. 2.) OKM rend.
12/2010.(III. 19.) OKM rend.

544

615

Pályázat célja
Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integrált nevelése
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
nyári fejlesztő- és szabadidős
tevékenysége Zánkán
Útravaló Ösztöndíj program
Kulturális és szabadidős programok,
rendezvényekre
Könyvtár fejlesztésre
Pedagógus továbbképzésre
Drog prevenciós rendezvényekre
SNI tanulók pedagógusi pótlékaira
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36/2008.(XII. 23.) OKM rend.
5/2010.(I. 29) OKM rend.
23/2009.(V. 22.) OKM rend.
28/2009.(VIII.19.) OKM rend.
21/2010.(V. 13.) OKM rend.
KVM
TÁMOP 3.4.3.-08/2

1.261
2.058
1.835

1.000
100
6.494

OKM pályázati alap
Összesen:

2.158

1.119
11.096

IPR pedagógusok anyagi támogatása,
felkészítése
IPR módszer támogatása és kiegészítő
illetménye
Szakmai és informatikai fejlesztésre
(nyelvi labor)
Izzócsere program Csárdaszálláson
Iskolai tehetséggondozási program
„Merj a legjobb lenni”
Teljesítménymotivációs alapból
pedagógusok bérezésére

11.486

A pályázati forrásokból lehívott előlegek és támogatási összegek az intézményi éves
költségvetésben módosított bevételi és kiadási előirányzatként jelentek meg, a fenntartó
önkormányzati képviselő-testület jóváhagyó határozatát követően.
A szúrópróbás ellenőrzés alá vont számlák, bérjegyzékek, stb. alapján a kiadások elszámolása a
pályázatokban szereplő tételekkel megegyező volt. Az előírt dokumentációk (teljesítésigazolás,
eszköznyilvántartásba vételi bizonylat stb.) elkészítése és csatolása hiánytalan volt.
A belső ellenőrzés során a pályázati céltól eltérő, jogtalan felhasználást nem tártam fel.
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JAVASLATOK

1.) A belső szabályzatok összevonásával kapcsolatos tanács figyelembevétele a következő
aktualizáláskor.
2.) 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.
3.) Tervszerű felújítási, ingatlan-fenntartási műszaki-pénzügyi középtávú terv kidolgozását
tanácsoljuk a jelentősebb várható kiadások tervezhetősége és alátámasztása érdekében. A
szűk pénzügyi lehetősége mellett is indokolt egy elvi jellegű, műszaki tényezők alapján
kialakított fontossági sorrendet követő feladatsort meghatározni és rendszeresen
aktualizálni az ingatlanvagyon hosszú távú állagmegőrzése és fejlesztése érdekében.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.
Egyeztetés után lezárva: Békéscsaba, 2011. július 11.

……………………………..

………………………….

dr. Cséffai Attila Csaba

Born Valéria

Cs.A.Cs kft. ügyvezető

vizsgálatvezető belső ellenőr
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ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.
1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)
2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére.. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)

Az Intézkedési terv végrehajtásáért az

ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. július…

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540. Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 2-7/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola gazdálkodásának átfogó pénzügyi
ellenőrzéséről
az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) 4.4.1. pontja alapján, valamint a
vagyongazdálkodás és az Uniós pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.

Készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai kft (Békéscsaba)
székhelyén, 2011. július 15-én
Ellenőrzött időszak: 2009. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzött szervezet neve, címe:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz.

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:
Farkas Zoltánné
intézményvezető
Tóth Vitáris Erika
gazdasági vezető

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
összesen 12 revizori nap
Born Valéria vizsgálatvezető belső ellenőr 8 revizori nap
Felkészülés:
1 revizori nap (2011. június 29.
Helyszíni ellenőrzés:
4 revizori nap (2011. június 30.-július 9. között)
Jelentés készítés:
3 revizori nap (2010. július 13-15.)
Gábor Szilvia belső ellenőr
4 revizori nap
Helyszíni ellenőrzés:
3 revizori nap (2011. június 30.-július 9. között)
Jelentés készítés:
1 revizori nap (2010. július 12.)
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A vizsgálat célja és feladata:
Annak megállapítása, hogy az oktatási intézmény gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő-e,
az erőforrások felhasználása optimális-e, takarékosságra törekvő gazdálkodási mechanizmusokat
alkalmaznak-e, valamint a vagyongazdálkodás és az uniós pályázati pénzeszközök felhasználása
szabályszerű-e.
Az ellenőrzés módszere:
Az intézményi alapdokumentumok, belső szabályzatok és nyilvántartások vizsgálata a
helyszínen. A 2009-2010. éves költségvetési beszámolók számviteli alátámasztottságának
vizsgálata, a főkönyvi könyvelés ellenőrzése az alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján. A
bér és létszámgazdálkodás vizsgálata. A vagyonnyilvántartás 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 forrásértékelési-, pénzkezelési-,
leltározási-, selejtezési és egyéb belső szabályzatok)
Munkaügyi dokumentációk (alkalmazottak kinevezése, átsorolása, munkaköri leírása, végzettség
igazolások, stb.)
Havi bérelszámolás dokumentumai, listái
Költségvetési beszámolók
Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok
Leltárak, eszköznyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési jegyzőkönyvek,
Kimenő számlák nyilvántartása
Pályázati dokumentációk, bizonylatok,
Az okmányok felülvizsgálatát követően konzultáció az intézményvezetővel és a gazdasági
vezetővel.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

I. Az intézmény belső szabályozottságának vizsgálata
1.) Alapító okirat, SZMSZ
A hatályos Alapító okirat 2008. december 17-én kelt, melyet a 11/2009. (IV. 29.) sz.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Intézményi Társulási határozatával
fogadtak el. Kiemelt adatai az alábbiak:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon
Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (OM 028298)
Székhelye:
5502. Gyomaendrőd, Népliget út 2.
(hrsz: 6241)
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Telephelyek: 5502. Gyomaendrőd, Fő út 81/2. Speciális tagozat (hrsz:6774)
5502. Gyomaendrőd, Fő út 42. Diákotthon
(hrsz: 6312)
5502. Gyomaendrőd, Alkotmány út 2.
(hrsz: 6238/4/5/6
Tagintézmény: 5621. Csárdaszállás, Arany J. út 2.
Alapítás ideje: 2005. 07. 01.
Az intézmény Alapító okiratát többször módosította a fenntartó önkormányzati intézményi
társulási határozattal, melyet követően minden esetben egységes szerkezetbe foglalva adták ki.
2009-ben a 36/2009. (XI. 25.) sz társulási határozattal, 2010. évben a 6/2010. (II. 11.) sz. továbbá
a 16/2010. (IV. 28.) sz. társulási határozatokkal módosították, amely során kisebb pontosításokat,
kiegészítéseket tettek a szakfeladatok meghatározásánál.
Az oktatási intézmény alapítói joggal felruházott irányító, felügyeleti szerve a három
önkormányzat (Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya) képviselő-testülete, gesztor: Gyomaendrőd
Város Önkormányzata
Az intézmény önálló jogi személy, működését és gazdálkodását tekintve is önálló, a költségvetési
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Vezetőjét az irányító szerv nevezi ki, nyilvános
pályázati kiírás alapján határozott időtartamra és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az
intézményvezető önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik a munkavállalók
vonatkozásában a közalkalmazotti törvény előírásait, speciális szabályait betartva.
Alaptevékenysége: alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása, ill.
alapfokú oktatás 8 évfolyammal, tagozat nélkül normál és sajátos nevelést igénylő tanulók
számára. Ez utóbbi esetében speciális képzést – különleges gondozást, gyógypedagógiai ellátást is végeznek a tartós, középsúlyos tanulók részére. Az intézmény kiemelt feladatként kezeli a
halmozottan hátrányos és etnikai fiatalok integrációs, felzárkóztató nevelését, oktatását.
A 2010. évi a szakfeladat rend változása miatt az ügyviteli nyilvántartásokat továbbrészletezték
alsó és felső tagozatos oktatási szakfeladatokra.
Máshová nem sorolható egyéb oktatás, nevelés keretében: napközi otthoni és tanuló szobai
foglalkozást (normál és SNI), szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatást, valamint
kiegészítő tevékenységként diákotthoni, kollégiumi nevelést biztosítanak normál és SNI tanulók
számára
Egyéb szálláshely szolgáltatás:
Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása normál és SNI tanulók számára. 2010-ben kieészült
sportolók és nyári táborban résztvevők étkeztetésével, illetve ifjúsági turizmus céljára üdülési
szálláshely biztosításával, a tanítási időszakon kívül.
Egyéb vendéglátás:
Iskolai és diákotthoni közétkeztetést, valamint munkahelyi étkeztetést nyújtanak.
2010. évtől módosult a szakfeladatok megbontása, számozása és elnevezése, melyet az SZMSZben feltüntettek.
A tanulók engedélyezett létszáma:
Gyomaendrődön:

1-8.oszt. általános iskola 450 fő
speciális oktatás
60 fő
diákotthon
30 fő

Csárdaszálláson:

1-4.oszt. általános iskola 60 fő
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Az alapító okiratban meghatározták a kötelező felvétel lakókörzetét, Gyomaendrőd esetében
utcánként megnevezve. Csárdaszálláson település szintű, Hunyán választható jellegű a
beiskolázás.
Az intézmény a közoktatási feladatait a közoktatási törvényben előírt kéthavi tanítási időkeretben
látja el, az előírt iskolai végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező pedagógusok által.
400 adagos konyha és önkiszolgáló étkezde üzemel a munkahelyi és diákétkeztetés
lebonyolítására. A csárdaszállási tagintézmény diákétkeztetését külső szállítóval (mezőberényi
Tópart Vendéglő) szervezték meg.
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat, alapító okiratában ezt a
kitételt pontosították. Az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a fenntartó
gondoskodik. A közintézmény működéséhez szükséges ingatlanokat a fenntartó adta
használatába.
A gazdasági vezető ellenjegyzése nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható,
követelés nem írható elő.
Szervezeti és Működési Szabályzat (2009. 06. 30.)
Az SZMSZ-ben megállapították a közoktatási intézmény (általános iskola, diákotthon, könyvtár)
működésének szabályait a vonatkozó törvények és más jogszabályok keretei között.
Meghatározták a kiadmányozás, a kötelezettségvállalás és bélyegzőhasználat rendjét, a
számlavezető pénzintézetet (Endrőd és Vidéke TKSZ). Rögzítették a költségvetési kiadások és
bevételek feltétel- és követelményrendszerét a szakmai feladatellátásra koncentráltan.
Részletezték az éves költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat.
Rendelkeztek az intézményi helyiségek használatának rendjéről. A helyiségek, berendezések oktatási feladatellátást nem sértő - bérbeadásáról az igazgató dönthet.
Az SZMSZ-ben meghatározták a közoktatási intézmény vezetési rendjét, szervezeti felépítését, a
vezetők közötti feladatok megosztását.
Rendelkeztek az intézményi helyiségek használatának rendjéről. A helyiségek, berendezések oktatási feladatellátást nem sértő - bérbeadásáról az igazgató dönthet.
Az intézmény 2009-2010. évben hatályos Alapító okiratának és SZMSZ-ének összhangját
ellenőriztem, amely során a 2010. évi aktualizálás elmaradását tapasztaltam, amely a két
dokumentum összhangját hivatott folyamatosan biztosítani. Mielőbbi pótlását javasoljuk!
Az ÖMIP előírása alapján 2010. 07. 28-án oktatási szakértők véleményezték az intézmény
pedagógiai programját, illetve a szakmai ellenőrzés során kitértek az alapdokumentumok
felülvizsgálatára, amely során hiányosságot nem említettek, az iskolában folyó szakmai munkát
és irányítást kiemelten jó színvonalúnak minősítették. (Ypszilon Közoktatási Intézet, Bcs)
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2.) A számviteli jellegű belső szabályzatok tartalmi vizsgálata során az alábbi megállapításokat
tettük:
a) Számviteli Politika
A módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm rendelet 8. §. (3) bekezdése írja elő a Számviteli Politika
elkészítését. Jelenleg nem önálló szabályzatként, hanem a „Számlarend” III. fejezeteként
található meg az intézménynél. Tartalmában többnyire megfelel a jogszabály által támasztott
követelményeknek, kivéve néhány hiányosságot, melyeket a következő aktualizálás során
beépítésre ajánlunk:
⇒ Hiányzó szöveg: „Intézményünk könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, beszámolóját
ezer forintban, magyar nyelven készíti el.”
⇒ Kipontozott rész nincs kitöltve: Mérlegkészítés időpontja: ……..
o A Számviteli Politikáért felelős személy:
⇒ 7. oldalon: Értékvesztés elszámolásának, megállapítása, visszaírásáról részletesebb leírást
javaslunk kidolgozni. Pontosításra szorul, hogy mikor, milyen mértékben kell elvégezni.
⇒ 12. oldalon: A 317/2009 (XII. 29.) kormányrendelet 37 § (1) bekezdés, 1. számú
melléklet 2. b) pontja szerint a saját tőke részletezése megváltozott, melyet a
szabályzatban nem módosítottak: tartós tőke, tőkeváltozások, értékelési tartalék. Hatályos
2010. 01. 01-től, először a 2010. évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
b) Számlarend 2009. évre
A módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm rendelet 49. §. (1) bekezdése írja elő a Számlarend
készítési kötelezettséget.
Javasoljuk a jelenlegi Számlarend tartalmi elemeit felülvizsgálni, mert a számviteli jogszabályban
meghatározott szakmai tartalom – a gazdasági eseményekhez kapcsolódó főkönyvi
összefüggések jelölése – nem került bemutatásra.
c) Számlatükör
Az intézmény számlatükörként a Saldó Zrt kiadványát alkalmazza. A számítógépes könyvelésben
megnyitott főkönyvi számlaszámok listája minden éven az aktuális POLISZ pénzügyi
rendszerben megtalálható. A lista számlarend részét képezi.
d) Eszközök és források értékelési szabályzata
A belső szabályzat kiegészítését tanácsoljuk az alább részletezettek szerint, tekintettel a
vonatkozó jogszabály, illetve mintaszabályzat előírásaira:
⇒ 4. oldalon: Források értékelése részénél a saját tőke (tartós tőke, tőkeváltozás, értékelési
tartalék) értékelése nem szerepel a felsorolásban, mely azt jelzi, hogy ezek értékelését
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nem tartják szükségszerűnek, holott a saját tőke legalább az év végi beszámoló
készítésekor felülvizsgálandó/leltározandó.
⇒ 9. oldalon: Az értékvesztést adósok, vevők után az el nem ismert követelésekre számol el
az intézmény. A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet alapján a következők szerint
szükséges értékvesztés elszámolása: „… mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló
információk alapján – a követelések könyv szerinti értéke és a követelések várhatóan
megtérülő összege közötti – veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.”
o Az értékvesztésre/visszaírásra vonatkozó javaslatot kiegészíteni:
o elkészítésének határideje: ….
o elkészítéséért felelős személy: …
o jóváhagyására jogosult személy: …
megnevezését ajánljuk a szabályzat beépítésébe.
⇒ Jelen szabályzat a befektetett eszközök analitikus nyilvántartásával kapcsolatosan egy
BEFESZ nevű programot említ, melyet már 2009-ben felváltott a KATAWIN tárgyi
eszköz nyilvántartó modul.
e) Leltározási és leltárkészítési szabályzat
A beruházások és felújítások leltározása, kétévente a nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel
történik, amelyre a jogszabály lehetőséget biztosít
f) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésének és selejtezésének szabályai
Megfelelő tartalmú szabályzat, ajánlatos egy „selejtezési jegyzőkönyv” nyomtatvány-minta
mellékletként való becsatolása.
g) Bizonylati Szabályzat és Bizonylati Album
A Bizonylati Szabályzat az előírásoknak megfelelően készült el, azonban Bizonylati Albumot amely az intézmény működése során használt bizonylatok mintájául szolgálna – nem állítottak
össze. A számítógépes rendszerben is állítanak elő szigorú számadás alá vont nyomtatványokat,
de ezek nem fedik le teljes egészében az iskola által használt bizonylatok egészét.
Javasolt egy teljes körű – számítógép által előállított, és a papíralapú okmányok - Bizonylati
Albumának elkészítése.
Összességében megállapítható, hogy rendelkeznek azon szabályzatokkal, melyet a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény, és a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet kötelezően előírtak.
Azonban a jelenlegi belső szabályzatok a törvényi előírásoknak néhány hiányosság mellett
felelnek meg, melyet pótolni szükséges. Általában véve a gyakorlati tevékenység során
alkalmazhatóak, betarthatóak.
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A vizsgált időszakot követően 2011. I. félévben végbement változások miatt – saját üzemeltetésű
konyha megszűnése, a gazdasági irodában történt személyi változások – tanácsoljuk a
szabályzatok mihamarabbi aktualizálását, valamint a megismerési záradékot aláíró személyek
teljeskörűvé tételét.
Javasolt a Számviteli Politika és a Számlarend mielőbbi külön választása.
II. A költségvetési bevételek és kiadások, valamint a fenntartói támogatások vizsgálata
Az ellenőrzött évekre jóváhagyott intézményi költségvetések és beszámoló jelentések adatai az
alábbiak:
ezer Ft-ban
2009 évi
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, Áfa)
Működési kiadások:

Eredeti
előirányzat
8.000
249.026
147.727

11.936
272.616
157.115

Tényleges
kiadás
11.936
267.602
154.437

Módosított
előirányzat

−

Személyi juttatások

−

Munkáltatót terhelő járulékok

46.916

47.251

45.863

−

Dologi és egyéb folyó kiadások

51.093

65.354

64.496

3.290

2.896

2.806

257.026

284.552

-131
279.407

13.096
10.032
23.128
-

21721
5.883
27.604
4.137

23.128
233.898
257.026

31.441
252.811
284.552

21.721
5.872
27.593
-48
4.137
171
31.853
248.079
279.932

− Ellátottak ingyenes tankönyv juttatása
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK
Működési saját bevétel (Áfával)
Támogatás értékű működési c. pénzátvétel
Működési bevételek összesen:
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Előző évi pénzmaradv.igénybevét., ill.
pénzforg.nélküli tételek
BEVÉTELEK (támogatás nélkül) összesen:
TÁMOGATÁS (normatív állami és fenntartói)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2010. évi
Felújítási és felhalmozási kiadások (Áfa-val)
Működési kiadások:

Eredeti
előirányzat
6.737
236.385
143.949

Módosított
előirányzat
625
257230
151.635

Tényleges
kiadás
625
153.690
151.366

2010/2009
%-ban
5,2
94,8
98,0

−

Személyi juttatások

−

Munkáltatót terhelő járulékok

37.920

40.396

40.320

87,9

−

Dologi és egyébfolyó kiadások

51.158

63.232

60.037

93,1
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− Ellátottak ingyenes tankönyvellátása
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK
Működési saját bevétel (áfá-val)
Támogatás értékű működési c. pénzátvétel
Működési bevételek összesen:
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
Előző évi pénzmar. igénybevét. pénzforg.
nélküli tétel
BEVÉTELEK
(támogatás nélkül) összesen:
TÁMOGATÁS
(normatív állami és fenntartói)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3.358

1.967

1.967

70,1

243.122

257.855

56
254.371

..
91,0

9.675
9.756
19.431
3.000

13.277
5.470
18.747
5.003

13.277
10.084
23.361
28
5.003

61,1
171,7
84,7
..
116,1

22.431

23.750

28.422

89,2

220.691

234.105

230.972

93,1

243.122

257.855

259.394

92,7

Az intézményi költségvetési bevételek összességében 7,3 %-kal mérséklődtek 2010. évben az
előző évhez képest, amely szerint 20.538 ezer Ft-tal kevesebb forrásból gazdálkodtak.
Az összes bevétel közel 9 %-át kitevő működési bevételek (saját és átvett) 15,3 %-kal, 4.232 ezer
Ft-tal alacsonyabban realizálódtak. Ennek oka, hogy a szülők anyagi helyzete, fizetőképessége
meggyengült, emiatt a térítésmentes vagy kedvezményes étkezésre és tankönyv ellátásra
jogosultak száma megnőtt. Ennek kompenzálására e jogcímen igényelhető normatív állami
támogatás biztosított fedezetet.
A teljes éves bevétel 89 %-os hányadát jelentő normatív állami hozzájárulás, és fenntartói, illetve
egyéb költségvetési támogatás összességében 6,9 %-kal csökkent 2010. évben, amely 17.107 ezer
Ft bevétel kiesést jelentett. Ez részben a szűkülő iskolai és kollégiumi diáklétszám – ezen belül az
SNI-s tanulók számának - alakulásával, illetve az állami normatíva fajlagos összegének
folyamatos leszállításával áll összefüggésben. Az oktatási statisztika szerint 2009 október 1-én 28
fővel, 2010. október 1-én további 5 fővel csökkent a tanuló létszám. Ezen belül a sajátos nevelési
igényű gyermekek száma 2009-ben 11 fővel, majd 2010. évben további 22 fővel lett kevesebb,
amely a szakértői felülvizsgálat véleményezésén alapult. A diákotthoni ellátást igénybe vevők
száma is megcsappant, a 30 férőhelyes létesítményben 23 kisdiák lakik.
A költségvetési normatívák elszámolását minkét évben belső ellenőriztük, amely során
pontosításra szoruló elszámolást és önkormányzat felé történő adatszolgáltatást rögzítettünk,
melyet a beszámolási határidőre elkészítettek, illetve 2011. évi önrevízió keretében korrigáltak.
Ezen túlmenően érzékenyen befolyásolta az intézményi bevételek és kiadások alakulását az adott
évben realizált pályázati támogatások mértéke és a pénzügyi finanszírozás módja (saját vagy
önkormányzatnál bonyolított) is.
A pénzforgalom nélkül elszámolható bevételek 16,1 %-kal bővültek 2010. évben
Az intézménynél folyó költségvetés tervezési, előirányzat-módosítási és gazdálkodási feladatok
ellátását a jogszabályi követelmények szerint hajtották végre a vizsgált időszakban. A gazdasági
tevékenység irányítása az intézkedések végrehajtása is szabályszerűen történt, a takarékossági
szemlélet érvényesítésével.
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Említést érdemel, hogy gazdasági vezetői poszton 2009.01.01-től pályakezdő fiatal áll
alkalmazásban, aki szakmai és vezetői rutint ennél az intézménynél szerzett. A gyakorlati idő
hiánya miatt államháztartási beszámoló aláírási jogosultsága nincs. A hitelesítést biztosító
gyakorlott könyvelő 2011. májusában kilépett, akinek pótlása folyamatban volt a belső ellenőrzés
időpontjában.
A bizonylati fegyelemre vonatkozó észrevételünk, hogy az ún. „vegyes bizonylatok” alaki
követelményeire a jövőben több figyelmet fordítsanak, mivel azokon az aláírások, keltezések
gyakran elmaradtak, szövegezésük sem nyújtott mindenkor kellő információt az ellenőrzés
számára.
III. Működési kiadások ellenőrzése
1.) Személyi kiadások, bér és létszámgazdálkodás
A személyi kiadások alakulását a vizsgált időszakban az alábbi táblázat mutatja be:
Ezer Ft-ban
Jogcím
Teljes munkaidős alapilletmények
Bérpótlékok (osztályfőnöki-, munkaközösségi stb)
RENDSZERES JUTTATÁSOK
Túlóra, helyettesítés, ügyeleti díjazás
Egyéb juttatások (bérkieg., jub. jutalom,
betegszabadság, továbbképzések kiadásai)
Költségtérítések, hozzájárulások
(ajándék- és étkezési utalvány, szemüveg, saját
szgk-, bankkártya használat)
NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK
Teljes munkaidős összesen:
Részmunkaidős munkabérek, juttatások
Áll.-ba nem tartozók személyi juttatása
(főállásúak megbízási díja, külső óraadói díjak)
SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN:
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tényleges kiadások
2009. évi
2010. évi
115.538
118.404
7.333
6.928
122.871
125.332
6.760
4.918
11.456
14.252

2010/2009
%-ban
102,5
94,5
102,0
72,8
124,4

6.721

3.657

54,4

24.937
147.808
3.105
3.524

22.827
148.159
854
2.353

91,5
100,2
27,5
66,8

154.437

151.366

98,0

45.863

40.320

87,9

A munkavállalók és külső megbízottak díjazására fordított bér- és költség-hozzájárulás együttes
összege 3.071 ezer Ft-tal az előző évi szint alatt – 98 %-on - realizálódott 2010-ben., viszont
emelkedett a személyi jellegű ráfordítások aránya az összes kiadáson belül, a 2009. évi 55,3 %ról 59,5 %-ra.
A teljes munkaidőben dolgozók bértömege az előző évi szinten állt (100,2 %), azonban a
részmunkaidősök bérezésére 2.251 ezer Ft-ta1 (72,5 %-kal) a külső megbízottak díjazására 1.171
ezer Ft-tal (33,2 %-kal) kevesebbet fordítottak 2010. évben.
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A kereseti elemek közül a rendszeres juttatások 2,0 %-kal (2.461 ezer Ft-tal) nőttek azonban a
nem rendszeres juttatások összességében 8,5 %-kal (2.110 ezer Ft-tal) csökkentek, különösen a
túlóra és helyettesítési díj, valamint a természetbeni juttatások, költségtérítések mérséklése
nyomán. Viszont 24,4 %-kal - 2.796 ezer Ft-tal - bővült az egyéb bérjellegű juttatásokra
(bérkiegészítés, jubileumi jutalom, stb.) felhasznált összeg.
Tételesen ellenőriztem a védőruha, védőeszközök beszerzésével, névszerinti nyilvántartásával
kapcsolatos elszámolásokat. A nem pedagógus munkakörben dolgozók (karbantartók, konyhai
alkalmazottak) részére belső ügyrend, ill munkavédelmi kockázatelemzés alapján védőruházatot
biztosítottak, valamint az irodában dolgozóknak monitorhoz védőszemüveg térítést nyújtottak.
A védőruházatot elhasználódásakor cserélték, tételes névszerinti nyilvántartást vezettek és
évvégén leltárral támasztották alá a készletet 2008. december 31-ig. Ezt követően megszakadt az
analitikus nyilvántartások vezetése, amely pótolni szükséges.
Észrevételünk, hogy a 2008. 01. 01-i nyitóállományon belül a munkaköppeny db száma és
értékadata helytelen, továbbá kimaradt a védőbakancs nyitóállománya, valamint felülvizsgálandó
a pályázati pénzeszközből vásárolt sportruházatok 608.973 Ft összegű 2008. 12. 31-i
kiselejtezésének körülménye.
Az intézményben a tényleges statisztikai állományi létszám alakulása:

Pedagógus
Oktatást segítő
Technikai dolgozó
Összesen:

2009. évi

2010. évi

45 fő
4 fő
24 fő
73 fő

42 fő
4 fő
23 fő
69 fő

Az intézmény 2010. évi szöveges értékelésében helytelenül 72 fő szerepelt. Bővebb indoklásra
szorult volna a az engedélyezett 73 fő létszám és a tényleges 69 fő statisztikai létszám közötti
eltérés. A 2010. évi munkajogi létszám számítógépes nyilvántartás alapján 76 fő volt.
Mindkét évben foglalkoztattak közhasznú munkaerőt a szakmai és az üzemeltetési területeken is.
Ellenőrzés alá 11 db munkaügyi-, személyi anyagot vontam (magasabb vezető állásúak, teljes-, és
részmunkaidős tanárok, gazdasági vezető, takarítónő, karbantartó, stb.) amelyekben megállapított
alapbérek, bérpótlékok és egyéb kereseti elemek szabályszerűségét és mértékét vizsgáltam, majd
összevetettem a havi bérjegyzékeken található adatokkal. Ennek során számszaki eltérést nem
találtam, a munkavállalók besorolását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, illetve
az oktatásra vonatkozó sajátos rendeletekben előírtak alapján végezték el. A munkabérek
főkönyvi könyvelése a számviteli előírások szerint történt.
A gazdasági vezetőt „kinevezett magasabb vezetői” bérrendszerben díjazták 2009. január 1-től a
Kjt. módosítása alapján.
A közalkalmazásban állók kinevezése, alapbérének és pótlékának változása, kötelező átsorolása
hiánytalanul dokumentált, valamint az iskolai végzettséget és szakvizsgát, a továbbképzéseket
igazoló okmányok másolatai rendelkezésre állnak.
Észrevételem, hogy a személyi dossziékban az egyetemi, főiskolai oklevelek, bizonyítványok
egyszerű fénymásolata található, melyet a másolatot készítőnek záradékolni kellene: „Eredetivel
mindenben megegyező másolat”.
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2.) Dologi kiadások alakulása
Az intézménynél - a szakfeladatok ellátásával kapcsolatban – tervezett és ténylegesen teljesített
dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:
Ezer Ft-ban
Megnevezés
Élelmiszer beszerzés (nyersanyag)
Irodaszer, folyóiratok, szakmai anyagok
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Egyéb készlet beszerzés
KÉSZLETEK ÖSSZESEN
Vásárolt élelmezés, szállítási ktsg
Energia, közmű díjak, távközlés,
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb szolgáltatások
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
Beszerz. terhelő ÁFA, ill. fizetendő ÁFA
Kiküldetési díj
Reprezentáció, reklám
Szellemi tev.-gel kapcsolatos kiadás
Egyéb (adó, illeték, nevezési díj)
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN
DOLOGI és egyéb folyó KIADÁSOK:

Tényleges kiadások
2009. évi
2010. évi
22.357
19.532
3.293
3.276
3.629
895
2.050
1.897
31.329
25.600
2.117
1.697
13.276
12.221
3.495
3.558
36
25
18.924
17.501
10.635
10.094
631
925
356
481
375
1.220
2.246
4.216
14.243
16.936
64.496
60.037

2010/2009
%-ban
87,4
107,8
24,7
92,5
81,7
80,2
92,1
101,8
69,4
92,5
94,9
146,6
135,1
325,3
187,7
118,9
93,1

2010-ben a dologi kiadások és az egyéb folyókiadások együttes összege 4.459 ezer Ft-tal, 6,9 %kal csökkent az előző évihez képest, viszont részaránya az összes kiadáson belül 23,1 %-ról 23,6
%-ra emelkedett.
Igen jelentősen (2.734 ezer Ft-tal) visszaesett a kis értékű tárgyi eszközök vásárlása, mérséklődött
az élelmezési nyersagyagokra, vásárolt élelmezésre és annak szállítására, fordított kiadás,
valamint az egyéb készlet-jellegű beszerzés.
Az általános tendenciákkal ellentétben az intézménynél mérsékődtek az energia és telefon
költségek 2010. évben. Közel 8 %-kal – 1.055 ezer Ft-tal alacsonyabb volt ezen a jogcímen a
kiadás. Azonban közüzemi díjakon belül a víz és csatornadíjak 53 %-kal emelkedtek.
Egyes kiadásokra (könyv, védőruha, karbantartás, kiküldetés, reprezentáció) az előző évinél
többet költöttek 2010. évben. Kiugrónak mondható a szellemi tevékenységgel kapcsolatos kiadás
növekedése (845 Ft-tal), főként az alacsony viszonyítási alap miatt, valamint az egyéb adókra
(munkáltatói szja, rehabilitációs hozzájárulás) és a folyó kiadásokra kötelező jelleggel teljesített
kiadások 87,7 %-os növekedése. Összességében az egyéb kiadások 2.693 ezer Ft-tal emelkedtek
2010. évben.
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A kiadások elszámolásának alapbizonylatait – pénztári és banki bizonylatok és mellékleteik szúrópróbaszerűen ellenőriztem mindkét évben, a könyvelési naplókkal egyeztettem és
megállapítottam, hogy alaki és tartalmi szempontból helytállóak, a főkönyvi könyvelés megfelelt
az államháztartási számviteli előírásoknak. A kötelezettségvállalás, az utalványozás és
ellenjegyzés, érvényesítés hiánytalan volt a kiadási bizonylatokon.
Ellenőriztem az élelmezési üzem elszámolását, melyet nyersanyagkészlet- és nyersanyagnorma
nyilvántartó szoftver alkalmazásával biztosítottak. Az étlap és az étkezők száma alapján napi
anyagkiszabatot készítettek. A program az élelmiszerkészlet nyilvántartását FIFO módszerrel
végezte. A szoftver generálta a nyilvántartási árat, amellyel a felhasználás értékének, valamint a
raktári készlet értékének kiszámítása megtörtént.
A számítógépes programmal havonként, illetve éves szinten kimutatásra került az önkormányzati
rendeletben meghatározott nyersanyag-normáktól való eltérés Ft-összege.
Az étkezők létszámának nyilvántartása teljeskörű volt, ezen belül a térítés mentesen és az 50 %os kedvezményre jogosult tanulók száma és igazolása rendelkezésre állt.

IV.) Az intézmény vagyonnyilvántartásának ellenőrzése
Az éves költségvetési beszámoló 38. számú űrlapja részletezi a befektetett eszközök
állományának évközi változásait, illetve év végi értékét. A POLISZ program főkönyvi
könyvelése szolgál ennek alapjául.
A befektetett eszközök 2009-2010. év végi állományát az alábbi táblázatok mutatják be
részletesen:
Főkönyi kivonat alapján:

Me.: eFt
2010. december 31.

2009. december 31.
Bruttó
érték
Immater. javak (szoftverek)
Telkek
Épületek
Építmények
Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok össz:

Értékcsökkenés

Nettó
érték

Bruttó
érték

Értékcsökkenés

Nettó
érték

338
2.222
125.055
4.538

338
0
25.411
909

0
2.222
99.644
3.629

338
2.222
143.773
4.538

338
0
28.017
1.044

0
2.222
115.756
3.494

131.815

26.320

105.495

150.533

29.061

121.472

Számítástechnikai eszközök
Egyéb gépek, berendezések
Képzőművészeti alkotás
Hangszerek

15.438
12.768
10
133

13.173
9.545
0
133

2.265
3.223
10
0

16.489
12.340
10
-

14.034
10.000
0
-

2.455
2.340
10
-

Gépek, berend., felszerelések
összesen:

28.349

22.851

5.498

28.839

24.034

4.805
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Eszköz analitika (vagyonkataszter) alapján
Gépek,
felszerelések

berendezések,

28.215

22.718

5.498

28.839

24.034

4.805

22.719

5.498

28.842

24.037

4.805

Költségvetési beszámolóban lévő adatok alapján
Gépek,
felszerelések

berendezések,

28.217

A nettó (könyvszerinti) érték egyezősége mellett szükségesnek tarjuk a gépek, berendezések, felszerelések
eszközcsoport bruttó értékének és az elszámolt értékcsökkenés adatainak a teljes egyezőségét biztosítani.

A befektetett eszközök analitikus nyilvántartását a KATAWIN programmal készítik, melyre
2009. évben tértek át. Ennek tudható be, hogy a 2009. évi számítástechnikai eszközök és egyéb
gépek soraiban eltérések tapasztalhatók.
Az értékcsökkenés szúrópróbaszerű vizsgálata során megállapításra került, hogy a amortizáció
elszámolását a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben előírtak szerint végezték el.
A vagyontárgyak elhasználódásának mértéke:

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések

2009. december 31.
Écs/bruttó
Nettó/bruttó
érték %-a
érték %-a
100 %
-

2010. december 31.
Écs/bruttó
Nettó/bruttó
érték %-a
érték %-a
100 %
-

20 %

80 %

19,3 %

80,7 %

80,6 %

19,4 %

83,4 %

16,6 %

Az Iskola elkészítette az önkormányzati vagyonkataszteri nyilvántartás részére a mérlegkészítés
napjára vonatkozó adatszolgáltatást. A tárgyi eszközök forgalomképesség szerinti megbontásban
szerepelnek mind a főkönyvben, mind a vagyonkataszteri kimutatásban.
A tárgyi eszközök állomány-változásában több tényező játszott szerepet. Két jelentősebb növelő
tétel fordult elő: 2009. évben 9.430 eFt értékben az önkormányzati EU-s pályázatok nyomán és
2010. évben az ingatlanok térítésmentes átvétele 18.717 eFt-ban.
A tárgyi eszközök állományának csökkenése főként a terv szerinti értékcsökkenéséből fakad,
terven felüli értékcsökkenés összességében nem jelentős.
Külön alszámlákon tartják nyilván a nulláig leírt, de még használatban lévő vagyontárgyak
állományát, az alábbiak szerint:
Me.: eFt
0-ig leírt állomány
Immateriális javak (Szellemi termékek)
Ingatlanok (Építmények)
- Számítástechnikai eszközök
- Egyéb gépek
Gépek, berendezések, felszerelések
Összesen:

2009. 12. 31.
338
28
12.923
5.195
18.118
18.484

2010. 12. 31.
338
29
12.725
7.609
20.334
20.701
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A belső ellenőrzés szakmai véleménye szerint fokozni szükséges a bizonylatok, nyilvántartások
rendezettségét. A jogszabályi előírás alapján a befektetett eszközökről a főkönyvi számlák
értékével megegyező analitikus nyilvántartást kell vezetni, úgy, hogy az bármely időpontban
ellenőrizhető legyen.
Az Intézmény a KATAWIN programmal az állományba-vételi bizonylatokat és az
eszközkartonokat előállítja, a számla és egyéb okmányok másolatát elkészíti. Majd ezen
dokumentumok nem kellően logikus rendezettsége miatt a tárgyi eszközök nyilvántartása
átláthatatlanná válik, amely nehézkessé teszi a vagyon áttekintését, az eszközök visszakeresését.
Tanácsoljuk, hogy a mérlegalátámasztó dokumentumokban közzétett adatok teljes körű
egyezőségét biztosítsák az éves költségvetési beszámolóban lévő adatokkal. Az indokolható
eltérésekről feljegyzést szükséges készíteni.
Megállapítottuk, hogy a Leltározási szabályzatban előírtakat csak részben teljesítették a vizsgált
időszakban, ugyanis ellentmondás található az előírt és a tényleges leltározás időpontja között. A
szabályzat szerint a leltározást a mérleg-fordulónapját követő 30 napon belül kell elvégezni,
mellyel ellentétben a tényleges leltárfelvételre 2009. november 20-a és december 31-e között
került sor, amely a mérleg-fordulónapot megelőző időszak.
V. Támogatások és azok felhasználásának ellenőrzése
Az intézmény a fenntartó önkormányzaton keresztül, valamint önállóan vesz részt – a többnyire
OKM rendelet alapján - kiírt pályázatokon, illetve uniós és egyéb hazai pályázatokon.
A 2009-2010. években az alábbi pályázatokon vettek részt eredményesen:
Pályázat megnevezése

Elnyert összeg
Ezer Ft-ban

28/2009 (VIII. 19.) OKM
rendelet

1.000

23/2009 (V. 22.) OKM
rendelet

2.368

9/2008 (III. 29.) OKM
rendelet
9/2008 (III. 29.) OKM
rendelet
Iskolai egészségfejlesztési –
drogmegelőzési
tevékenység támogatása
21/2010 (V. 13.) OKM
rendelet

4.059
255
405

1.000

Pályázat célja
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatása.
▫ akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver:
300.000 Ft
▫ számítógép alkatrészek vásárlása: 700.000 Ft
▫ képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés:
▫ iskolai pedagógus kiegészítő illetmény:
▫ képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés,
iskolai pedagógus kiegészítő illetmény:
A beilleszkedési és magatartási tanulási nehézségekkel
küzdő gyermekek felkészítésének támogatása.
Megrendezésre kerülő versenyek:
▫ Szimultán sakk
▫ No-Drog 2009 Észkaszinó
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatása.
▫ akkreditált admin. és ügyviteli szoftver: 300.000 Ft
▫ számítógép-, és alkatrészek vásárlása: 700.000 Ft
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5/2010 (I. 29.) OKM
rendelet
5/2010 (I. 29.) OKM
rendelet
„Útravaló ösztöndíj
program”

▫ képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés:
▫ iskolai pedagógus kiegészítő illetmény:
▫ képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés:
3.486
▫ iskolai pedagógus kiegészítő illetmény:
Mentorált tanuló felkészítése. 25.000 Ft támogatás
78
visszautalása egyéni előrehaladási naplók alapján.
2.119

A belső ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítottuk, hogy azok dokumentáltsága megfelelő,
kiváltképp a 2010-es évben, melyben jelentős javulás tapasztalható. A pályázatok részletesebbek
és áttekinthetőbbek, mint az előző évben. A pénzügyi elszámolások előírt dokumentumokkal
(számlamásolatok, megbízási szerződések, árajánlatok, megrendelő, bérjegyzékek, stb.) történő
alátámasztása megfelelő volt a vizsgált időszakban.
VI. Javaslatok
1.) A belső szabályzatok kiegészítésére és aktualizálásra
figyelembevétele, a számviteli szabályzatok naprakésszé tétele.

vonatkozó

javaslatok

2.) A belsőleg előállított számviteli bizonylatok alaki és tartalmi elemeinek maradéktalan
biztosítása a későbbi 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 tárgyi eszközök és egyéb készletek analitikus nyilvántartásának naprakésszé és
egyezővé tétele és főkönyvi könyveléssel, évvégi leltárral. Az áttekinthetőség és
ellenőrizhetőség teljeskörű biztosítása az analitikus nyilvántartások terén.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.
Békéscsaba, 2011. július 15.

……………………………..
dr. Cséffai Attila Csaba
Cs.A.Cs kft. ügyvezető

………………………….
Born Valéria
vizsgálatvezető belső ellenőr
……………………………….
Gábor Szilvia belső ellenőr
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ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.

1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. július …

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző
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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 28-án.

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
- felkészülés:
- helyszíni ellenőrzés:
- jelentés készítés:

6 revizori nap
1 revizori nap (2011. július 18.)
4 revizori nap (2011. július 19 - július 27. között)
1 revizori nap (2011. július 28.)
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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 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,
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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
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.
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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:
Leltározási Szabályzat és Selejtezési Szabályzat
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 javaslata alapján. A díjtáblázatot évente
felülvizsgálták, sor került az egységárak 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
jogszabály-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, amelyet áttekintettem. A
kiselejtezés, vagy átadás tényét, valamint a leltározás időpontjait az intézménynél rögzítették,
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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
Befektetett eszközök

2009.

2010.

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

-

9.656

14.546

15.808

1.262

108,7

Munkáltatót terhelő járulékok

4.197

3.947

- 250

94,0

Dologi kiadások

7.029

10.458

3.429

148,8

25.772

39.869

14.097

154,7

2.794

3.416

622

122,3

-

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

BEVÉTELEK (önk. támogatás nélkül)

2.844

17.180

14.336

604,1

Fenntartó önkormányzat támogatása

22.928

22.689

- 239

99,0
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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 nincs kellően megoldva.
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 megvalósítása, ugyanis a
digitalizálási munkákhoz beszerzett számítástechnikai eszközökhöz, a rendszer fejlesztéséhez
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 a felújítások terén és anyagi lehetőséget „kiszorítva”, eszerint 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

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).
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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.

2010.

Ezer Ft-ban
Változás ezer Változás %Ft-ban
a 2010/09.
419
217,0

Irodaszer, festék patron,

358

777

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
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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.
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:

8

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

Megjegyzés

100 millió Ft,
ebből Határ
Győző
Könyvtár:
9.131.750 Ft

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
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 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.
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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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ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.

1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. …………………

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 2-9/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény átfogó pénzügyi
vizsgálatáról, a vagyonnyilvántartás, valamint a pályázati pénzeszközök felhasználásának
ellenőrzési tapasztalatairól

Készült: a belső ellenőrzést megbízás alapján végző Cs.A.Cs kft. Békéscsaba, Mogyoró u. 22.
szám alatti székhelyén 2011. augusztus 12-én. A jelentés tervezet véglegesítésére az egyeztetések
után 2011. november 29-én került sor.

Ellenőrzött időszak:
2010. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzött szervezetek neve, címe:
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása:
Dr. Szonda István intézményvezető

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr
- felkészülés:
- helyszíni ellenőrzés:
- jelentés készítés:

6 revizori nap
1 revizori nap (2011. július 29.)
4 revizori nap (2011. augusztus 1- 9. között)
1 revizori nap (2011. augusztus 10.)

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 2010. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezéséhez 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.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
Alapító okirat, Szervezeti Működési Szabályzat és mellékletei
Egyéb belső szabályzatok (Számviteli politika, számlarend, eszköz és forrás értékelési-,
pénzkezelési-, leltározási-, selejtezési, bizonylati szabályzatok)
Munkaügyi dokumentációk (alkalmazottak kinevezése, átsorolása, munkaköri leírása,
végzettség igazolások, stb.)
Havi bérelszámolás dokumentumai, listái
Költségvetési beszámolókhoz adatszolgáltatás
Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok
Leltárak, eszköznyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési
jegyzőkönyvek,
Kibocsátott számlák nyilvántartása, bevételek ellenőrzése
Pályázati dokumentumok
Az iratanyag felülvizsgálatát követően személyes konzultációra került sor az intézményvezetővel,
valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat végző munkatársakkal és a személyzeti munkatárssal.

MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.) A működés jogszabályi környezete, a belső szabályozottság helyzete
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (KKTSZI) felügyeleti
szerve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Önállóan működő
költségvetési szerv, amely nem rendelkezik saját gazdálkodó szervezettel. A számviteli, pénzügyi
és munkaügyi feladatokat a 315/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt határozat szerint a Polgármesteri
Hivatalban látják el. Az intézményvezető Dr. Szonda István Attila igazgató kinevezése 2015. 05.
01-ig szól a 198/2010. (IV. 29.) Gye. Kt. határozat szerint.
Mint közszolgáltató intézmény a város közigazgatási területén több telephelyen lát el
közművelődési, múzeumi, tudományos és kulturális rendezvényszervezési és turisztikai

információs feladatokat, illetve időszaki kiadvány és folyóirat kiadással is foglalkozott a vizsgált
időszakban, a vonatkozó önkormányzati és szakmai törvények, rendeletek előírásai alapján.
Az ellenőrzésnél figyelembe vett jogszabályi környezet:
∗

Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2008-2013

∗

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről

∗

23/2005. (VIII.9.)
szakfelügyeletéről

∗

20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

∗

A kulturális örökségvédeleméről szóló 1991. évi LXIV. törvény

∗

25/1999. (VII.23.) KT rendelet a közművelődésről

∗

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi
területen

∗

2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

NKÖM

rendelet

a

közművelődési

feladatellátás

országos

Alapítói okirat
Az intézmény elnevezésével, tevékenységi körével és telephelyeivel kapcsolatos változásokat a
fenntartói határozatok szerint az alapító okiraton átvezették és egységes szerkezetbe foglalták,
amelyre a vizsgált időszakban a 119/2010.(III.25.) Kt. sz. határozat vonatkozott.
A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartás az aktuális adatokat
tartalmazza, a bemutatott 2010. 04. 16-i kivonat és a 2010. 05. 28-i változást rögzítő határozat
alapján.
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény székhelye
Gyomaendrőd, Kossuth út 9. (hrsz.114) szám alatt található, amelyben a - központi ügyintézés
mellett – a Katona József Művelődési Központ és a Tourinform Iroda működik.
A Művelődési Központ korábbi - 10 évig tartó - vállalkozó általi üzemeltetésből 2009. 02. 01-én
került át meglévő önkormányzat intézménye az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
irányítása alá. A szervezeti változást a 2009. 01. 31-én felvett tárgyi-, és fogyóeszköz leltárban,
illetve az ingatlan állagára vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítették. (mérőórák
állása, az épület állagának bemutatása, dokumentumok, belső szabályzatok átadása, stb.)
A Tourinform Iroda 2010. 03. 01-én integrálódott az intézménybe, ekkor még a gyomai fürdőnél
bérelt irodában működött, majd 2011. 06. 01-től a közművelődési intézmény székhelyére
költözött.
Jelenlegi telephelyek:
∗ Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
(hrsz. 5128 és hrsz.5130/1)

∗

Gyomai Tájház és Alkotóház, 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi út 2. (hrsz. 2174)

∗ Népház – Kistérségi Konferenciaterem, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21. (hrsz 5984)
Észrevételem, hogy az alapító okirat 3.1.1. b.) pontjában 19. házszám szerepel. A
vagyonkataszter szerint a Blaha út 22. szám alatt „Tájház” található, amelyet az alapító okirat
nem tartalmaz. Pontosítani javaslom az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó adatokat!
Kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat az alapító okirat szerint. A költségvetési
szerv saját ingatlannal nem rendelkezik, működéséhez a fenntartó adta használatba a felsorolt
telephelyi és székhelyi ingatlanokat. A létesítményeket bérbeadással is hasznosítják különböző
közéleti, kereskedelmi célú ideiglenes rendezvények, illetve helyi civilszervezetek állandó
foglalkozásai számára.
Szervezeti és Működési Szabályzat
A 2010. 03. 25-én egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmával csak részben áll
összhangban az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet a 498/2009.(XII.21.)
Gye. Kt. sz. határozattal hagyott jóvá Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete.
Észrevételek:
∗

a cégnév megváltozott a 119/2010. (III.25.) sz. Gye. Kt. határozottal,

∗

a szervezeti ábrán jelelölt általános igazgatóhelyettesi poszt korábban sem és jelenleg
sincs betöltve. Amennyiben hosszútávon ez nevezhető valós helyzetnek, úgy pontosítani
javasoljuk az SZMSZ-t és az első számú vezető helyettesítési rendjét az adott lehetőségek
figyelembe vételével meghatározni.

∗

több pontjában említi a gazdasági vezetőt, amely státusz nem létezhet, lévén nem önálló
gazdálkodó szerv. A gazdasági vezetőnek címzett feladatokat javasoljuk a megfelelő
poszthoz (igazgató) csatolni.

∗

Az SZMSZ-ben említett 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet helyett a 292/2009.(XII.19.)
Korm. rendelet van hatályban, amelyre történő hivatkozást pontosítani javasoljuk.

∗

Tanácsolom az SZMSZ hivatalos példányait cégszerűen aláírni, az oldalszámozást
pótolni.

Az SZMSZ mellékleteként az alábbi belső szabályzatokkal rendelkeznek, melyekben a
munkavállalói megismerést dokumentálták:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
Házirend (2009.10.01.) (A nyitvatartási idő eltér az SZMSZ-től!)
Muzeális Gyűjtőköri és Leltározási Szabályzat

Számítástechnikai nyilvántartási és Leltározási Szabályzat
5.) Közalkalmazotti Szabályzat
6.) Kulcsnyilvántartási Szabályzat
7.) Bélyegző nyilvántartási Szabályzat (2010. 03. 01.)

8.) Belső ellenőrzés rendje (Pontosítani kell a „Megállapodás” szerint!)
9.) Iratkezelési Szabályzat
A felsorolt szabályzatok többsége szintén 2009. 09. 01-i keltezésű, ezért aktualizálásukat, az
előírások összehangolását tanácsolom.
A gazdálkodás szabályozottsága
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának „Gazdasági szervezet ügyrendje” előírja, hogy
az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében a
gazdálkodással, könyvvezetéssel, működtetéssel és a vagyon használatával, védelmével
kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal szervezete látja el.
A pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos jogok és kötelezettségek rögzítését „Munkamegosztási
megállapodás” tartalmazza, melyet 2010. szeptember 15-én írtak alá.
A számviteli és ügyviteli feladatok ellátáshoz az alábbi - 2010. 01. 01-én hatályos – az
Önkormányzat egészére vonatkozó, a jegyző által jóváhagyott belső szabályzatokkal
rendelkeznek:
1.)
2.)

Gazdasági Szervezet Ügyrendje
Pénzkezelési Szabályzat (Hasznos lenne részletes intézményi szintű szabályzás!)

3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)

Gazdálkodási Szabályzat (2010. 10. 04)
Számviteli politika
Számlarend (2010.03.31)
Eszközök és Források Értékelési szabályzata
Leltározási Szabályzat és Selejtezési Szabályzat
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és Selejtezésének Szabályzata
Önköltség számítási Szabályzat (ez kizárólag a Polg.m. Hivatalra érthető?!)
Bizonylati Szabályzat
Belső kontrollrendszer, Szabálytalanságok kezelése, (FEUVE Szabályzat)
Kiküldetési Szabályzat
Reprezentációs kiadások Szabályzata

Az intézménynél folyó gazdasági adminisztrációt 2010. évben érettségizett ügyintéző látta el, aki
gyermekszülés miatti szabadságra távozott. 2011.01.01-től a pénztárosi, nyilvántartás-vezetési és
adatszolgáltatási feladatokat ELTE bölcsészdiplomával rendelkező kulturális menedzser végzi.
Az intézményegységekben (telephelyeken) is folyik pénzkezelés, a belépő díjak beszedéséből,
kiadványok, emléktárgyak értékesítéséből eredően, amely bevétellel a művelődési központ felé
számolnak el.
A közművelődési, közgyűjteményi belépődíjak, és egyéb szolgáltatások díjait a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével a Gye. V. Képviselő-testülete határozta meg az intézmény
javaslata alapján. A díjtáblázatot évente felülvizsgálták és sor került az egységárak emelésére a
növekvő energiaköltségek miatt. (Lásd: 498/2009. (XII. 21.) és 279/2010. (VI. 24.) Gye. Kt. hat.)

Összegzésként megállapítható, hogy az Intézménynél a gazdasági jellegű munkavégzéshez
szükséges belső szabályozottság teljes körű. Tanácsolom a készpénzkezelés intézményen belüli
rendjét a sajátosságok figyelembevételével a jelenleginél részletesebben meghatározni.

II.)

Költségvetési előirányzatok teljesülése 2010. évben.

A 2010. éves költségvetés tervezéséhez az alapadatokat az intézményvezető készítette el.
Szakfeladatok szerint kalkulálva a várható személyi és dologi kiadásokat az engedélyezett
létszám, illetve előző évi tényadatok figyelembevételével. Hasonlóképpen a várható bevételeket
is megtervezték, majd a tervadatokat intézményi szinten összesítették. A Pénzügyi Osztály
vezetőjével egyeztetve véglegesítették az éves költségvetés tervszámait, melyet végül a
képviselőtestület hagyott jóvá 2011. február 15-ig. Az előirányzatok felhasználása, módosítása
részben intézményvezetői hatáskörben történt, részben képviselőtestületi határozat alapján.
A 2010. december 31-i zárszámadáshoz az Intézményre vonatkozó alapadatok a Hivatal
könyvelésében rendelkezésre álltak.
Kiadások és bevételek alakulása intézményi szinten
ezer Ft-ban
2010. évi
Befektetett eszközök

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

-

4.798

4798

15.457

20
16.463

20
16.145

4.201

4.430

4.006

Dologi kiadások

14.713

27.833

28.812

KIADÁSOK

34.371

53.544

52.781

4.856

8.936

7.832

-

-

225

ÁFA-val kapcsolatos bevételek

3.807

5.799

6.981

BEVÉTELEK (támogatás nélkül)

8.663

14.735

14.813

25.708

38.809

37.968

Pénzeszközátadás
Személyi juttatások
Munkáltatót terhelő járulékok

Működési saját bevétel
Egyéb pénzátvétel

Fenntartó önkormányzat támogatása:
Bevételek részletezése – intézményi szintű

Az intézmény bevételi tervéhez állami normatíva lehívás közvetlenül nem kapcsolódik. A
működési bevételek a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából, a kiállítások belépő díjából, az
értékesített emléktárgyak, turisztikai és múzeumi kiadványok árbevételéből származik.
Tevékenységi köre (lapkiadás, kulturális és turisztikai szolgáltatások, bérbeadás) alapján alanya
az általános forgalmi adónak, ezért fizetendő és levonható ÁFA nyilvántartást és bevallást
készítenek a Hivatalban a kibocsátott számlák és a kiadási számlák Polisz rendszerben történő
könyvelése alapján.

Pénzeszköz átvétel

Eredeti
előirányzat
-

Hirdetés, reklám bevétel
Helyiségbérbe adás bevétele

Módosított
előirányzat
-

Ezer Ft-ban
Tényleges
bevétel
225

1.320
2.880

1.320
4.774

912
3.427

Tájház bevétele

400

400

646

Tourinform Iroda bevétele

256

1.226

1.051

Egyéb működési bevétel

-

1.216

1.571

Működési saját bevétel

4.856

8.936

7.607

Visszaigényelt ÁFA bevétel

2.593

4.041

5.085

Felszámított ÁFA bevétel

1.214

1.758

1.896

ÁFA-val kapcsolatos bevételek

3.807

5.799

6.981

BEVÉTELEK (támogatás nélkül)

8.663

14.735

14.813

A teljesített szolgáltatásról, értékesítésről a helyszíneken készpénzfizetési számlát, pénztárgépes
nyugtát állítanak elő, illetve átutalásos számlát a Hivatalban készítenek - számítógépes
programmal - az intézmény jelentése alapján. A szállítói számlák nyilvántartását, határidőben
történő pénzügyi teljesítését szintén a Hivatalban végzik.
A bevételek részletezése szakfeladatok szerint:

BEVÉTELEK (támogatás nélkül)

Eredeti
előirányzat
8.663

Módosított
előirányzat
14.735

Ezer Ft-ban
Tényleges
Bevétel
14.813

Lapkiadás

2.475

2.475

1.407

Katona József Művelődési Központ

4.748

6.642

6.809

Endrődi Tájház

840

840

1.741

Tourinform Iroda

600

2.050

2.050

Aug 20-i Nemzeti ünnep

-

1.393

1.394

Sajt és Túró Fesztivál

-

1.335

1.412

Kintlévősége elmaradt bérleti díjból adódik, a helyi színjátszó kör nem fizetése miatt. A
hátralékos felszólítását a Pü. Osztály megtette.
Kiadások vizsgálata
Az üzemeltetési, fenntartási kiadásokat folyamatosan figyelemmel kísérték, illetve az
előirányzatokkal összehasonlították a költségvetés betartása érdekében. Ennek során
költségtakarékosságra törekedtek. A szükséges javítási munkákat a kapott ellátmány terhére
elvégeztették, az indokolt karbantartási és felújítási igényeket a vagyongazdálkodási osztály felé
jelezték (pl. kazáncsere, udvarrendezés, átalakítás)

Az intézmény által tervezett és ténylegesen teljesített 2010. évi fejlesztési és dologi kiadások
alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ingatlan fejlesztés, felújítás
Gépek, berendezések beszerzése
Felújítás, beszerzés Áfája
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
Irodaszer, nyomtatvány, patron, stb.
Szakm. anyag, kis értékű t. eszközök beszerzése

Egyéb anyag, készlet vásárlás
KÉSZLETEK ÖSSZESEN
Távközlési díjak, számtechn. szolg.
Gáz, áram, vízdíj, szemétszáll. kéményseprés

Bérleti díj
Karbantartási ktsgek, munkavédelem
Postaktsg, szállítás
Kult.rendezvény, szakmai szolg. díja
Egyéb szolgáltatások
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
Beszerzések levonható ÁFA-ja
ÁFA köt. befizetése
Kiküldetési ktsg, továbbképzés
Reprezentáció, reklám
Egyéb dologi kiadások
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KIADÁSOK:
Egyéb folyó kiadások
DOLOGI KIADÁSOK:
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat
100
64
164
404
4.170
288
60
3.700
8.622
2.593
1.214
180
100
1.840
5.927
14.713
34.371

Módosított
előirányzat
3.278
560
960
4.798
20
100
747
1.300
2.147
404
4.170
288
100
7.029
4.919
17.468
3.177
2.284
180
715
1.820
8.176
42
27.833
53.544

Ezer Ft-ban
Tényleges
kiadás
3.278
560
960
4798
20
228
664
2.086
2.978
583
4.299
1.003
476
185
8.885
756
16.187
3.925
2.198
185
1.803
25
8.136
511
28.812
52.781

A gazdasági események rögzítése a Hivatalban történt a Polisz számítógépes rendszerben a
szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, a hatályos számviteli szabályzatok előírásai szerint.
A Polgármesteri Hivatal „Gazdálkodási Szabályzata” a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
utalványozás, érvényesítés és teljesítés igazolás eljárási rendjét rögzíti, amely az Intézményre is
vonatkozik. Eszerint kötelezettségvállalásra (szerződéskötésre, megrendelésre), utalványozásra,
valamint a kiadások szakmai teljesítésének igazolására az intézményvezető jogosult. E
hatáskörében eljárva azonban rendszeresen egyeztetett a Pénzügyi Osztállyal.
Ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, illetve érvényesítésre az általa írásban megbízott
személy jogosult. 2010. évben ellenjegyzés elutasítására nem került sor.
A szakmai teljesítés igazolását az intézményvezető aláírásával hitelesítette a költségszámlákon.

A belső szabályzatban rögzített hatásköröket a 2010. évi gazdálkodás során maradéktalanul
figyelembe vették, az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat betartották. A Közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozó kötelezettségvállalásra nem került sor az ellenőrzött időszakban.
A kiadások szakfeladatok szerinti részletezése:
Ezer Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN
Lapkiadás

Eredeti
előirányzat
34.371

Módosított
előirányzat
53.544

Tényleges
kiadás
52.781

4.455

4.455

4.264

Katona József Művelődési Központ

12.214

19.568

19.992

Endrődi Tájház

10.472

11.049

10.828

7.230

9.564

9.163

Aug 20-i Nemzeti ünnep

-

1.393

1.394

Sajt és Túró Fesztivál

-

4.415

4.371

Déryné Művelődési Ház

-

-
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Kötelező önkormányzati feladatellátás a közművelődési tevékenységhez kötődik. 2010. évben
EU projekthez, vagy minisztériumi projekthez kötődő pályázati forrásokhoz nem jutottak, ilyen
célú felhasználás az intézmény szakfeladatain nem volt.
III.) Pénztári nyilvántartás
Az Intézménynél felmerülő pénzkezelési szabályokat az Önkormányzat 2010. január 1-től
hatályos Pénzkezelési Szabályzatának 2. sz melléklete tartalmazza. Eszerint havi 40.000 Ft
készpénz ellátmányt kapnak, amellyel hó utolsó munkanapjáig el kell számolni, mellékelve a
kiadási számlákat. Az ellenőrzött időszakban ez rendre megvalósult, az elszámolás főkönyvi
könyvelését is ellenőriztem.
Az ellátmány elszámolás mellett az intézménynél keletkező jelentős készpénzbevételeket (bérleti
díjak, belépő díjak, múzeumi és turisztikai kiadványok bevételei is be kell vételezni és postai
feladás útján továbbítani az Önkormányzat számlájára, ügyelve a maximált napi záró készpénz
állomány betartására. A készpénz szállításának – Pénzkezelési Szabályzatban rögzített - előírásait
is szükséges figyelembe venni.
Észrevételem, hogy a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott „Időszaki pénztár jelentés”
helyett „Napi pénztárjelentés” nyomtatványt alkalmaznak az intézménynél, ami helytelen, mert
ténylegesen havonta történik pénztárzárás és nem naponta. Kérjük a nyomtatvány kicserélését.
Kapcsolódó jelzés: a Hivatal Bizonylati szabályzatának 6.1) pontja (11.old) nem sorolja fel az
Időszaki pénztár jelentés nyomtatvány nevét, számjelét, amellyel kiegészíteni javasolt. Ezt a
nyomtatványt beszerezni és az Intézmény részére szigorú számadású nyomtatványként kiadni
indokolt!
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását megfelelően vezették 2010. évben.
A felsorolt általános készpénzforgalmon túlmenően - az Intézmény feladatkörébe utalt helyi
fesztiválok és állami ünnepek megrendezésével kapcsolatos – eseti jellegű készpénz bevételek és

kiadások szabályszerű lebonyolítását szintén el kell látni. Ez utóbbi kockázata, hogy az
ünnepségre szánt nagyobb pénzösszegből a műsorban szereplőket a helyszínen „fizetik ki”, így az
említett készpénzszállítási és őrzési szabályok betartása hiányt szenved. 2011-ben már a korábbi
években funkcionáló gépkocsis mezőőri segítséget sem kapta meg az ügyintéző, ezért
„Augusztus 20-án” több millió Ft-tot őrzött annak felhasználásig egyszerű kézitáskában. Erre a
jövőben nagyobb odafigyelést és a jelenleginél megnyugtatóbb megoldást javaslunk
rendszeresíteni.
IV.) Vagyon és eszközgazdálkodás
Az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon az önkormányzat tulajdonában áll és a
vagyonkataszterben szerepel, melyet ellenőriztem cím és helyrajzi szám szerint. Az ingatlanok
amortizációját, valamint az értéknövelő beruházások, felújítások aktíválását a Polgármesteri
Hivatalnál tartják nyilván, a kétévenkénti leltározásra sor került.
A nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása és az értékcsökkenés elszámolása szintén a
Polgármesteri Hivatalnál történik számítógépes rendszerben. Az üzembe helyezést és az
állományba vételt a beszerzési számlák főkönyvi könyvelésével párhuzamosan végzi el a
vagyongazda, aki kétévenkénti a leltározást is elvégzi az intézménnyel közösen.
Észrevétel:
∗ Az ellenőrzéskor kapott eszköz listák szerint 2009. 01. 30-án 15 db 1.841.380 Ft bruttó
értékű tárgyi eszköz átvételére került sor a korábbi üzemeltetőtől, tételesen felsorolva.
Egy 2009. 02. 11-i leltárban ebből már csak 7 db szerepel 1.139.802 Ft bruttó értéken. A
különbözetet (8 db 701.578 Ft bruttó érték) 2009. 09. 21-én selejtezés tárgyú levélben
törölni kérte az intézményvezető, mert elmondása szerint a művelődési központtal együtt
átvett ezen eszközök nagyon régi, használhatatlan állapotúak voltak, irreális beszerzéskori
értéken nyilvántartva.
∗

2009-ben beszerzésre került egy db kazán 560.001 Ft és 100 db tárgyalószék 319.900 Ft
bruttó értéken, így összesen 108 db eszköz volt 2.019.703 Ft értékben 2011. 02. 11-én.

∗

A 2011. 03. 02-án nyomtatott leltárban 169 db értékkel nyilvántartott bútor és gépi
berendezés található (hangfalak, reflektorok, mikrofonok, kerti gépek, stb.) összesen
1.139.910 Ft bruttó értékben. A 2009-2010. évi állományváltozásról az Intézménynél
egyéb dokumentumot nem találtam.

A tárgyi eszközök selejtezését, a hulladékanyag átadását, vagy megsemmisítését selejtezési
jegyzőköny felvételével szükséges dokumentálni, melyre a belső szabályzat is kötelez.
A készpénz szállításának – Pénzkezelési Szabályzatban rögzített - előírásait is szükséges
figyelembe venni.
A 100.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközöket beszerzéskor egy összegben kiadásként számolja
el a Hivatal és a használatban tartás ideje alatt mennyiségi nyilvántartást vezetnek számítógéppel.
A kétévenkénti tényleges leltárfelvételkor ellenőrzik az eszközök meglétét, műszaki állapotát és
az indokolt selejtezéseket a leltározás után végrehajtják. Legutóbb 2009. évben került sor az
elhasználódott, megrongálódott eszközök (30 db) leírására, kivezetésére.
A 2010. december 31-i tárgyi eszköz lista szerint 825 db eszközt – főként berendezési tárgyakat,
függönyöket, poroltókat – tartottak nyilván érték nélkül, mennyiségben.

Az analitikus nyilvántartás alapján minden évvégén kinyomtatják a telephelyenként részletezett
eszközlistákat egyeztetés céljából, azonban a vonatkozó jogszabályok és az Önkormányzat
Leltározási Szabályzata szerint tényleges számbavételre kétévente kerül sor, legközelebb 2011.
évvégén.
V.) Munkaerő és bérgazdálkodás, személyi kiadások ellenőrzése
A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2010. évben 8 fő volt - az előző évivel azonos amelyből 3 fő a Tájházban, 3 fő a Művelődési Központban és 2 fő a Tourinform Irodánál
dolgozott. A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, a munkabérek és juttatások
megállapítására a közalkalmazotti törvény vonatkozik.
A tervezett és tényleges személyi kiadások és közterheik alakulása 2010 években:
Ezer Ft-ban
2010. évi
Alapilletmény
Nyelvtudási pótlék
Egyéb köt. bérpótlék (vezetői)
Kereset kiegészítés min. bérre.
Egyéb munkával kapcs. juttatás
Közlekedési
Étkezési hozzájárulás
Egyéb költségtérítés
Áll.-ba nem tartozók megbízási díja
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK
ÖSSZESEN:

Eredeti
előirányzat
12.256
460

Módosított
előirányzat
12.256
460

Tényleges
kiadás
12.149
450

1.080

1.080

1.040

276
151
1.152
82
15.457
4.201

673
343
151
1.152
82
266
16.463
4.430

672
343
97
1.152
26
217
16.145
4.006

A munkaviszonnyal és bérelszámolással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Polgármesteri
Hivatalban teljesítették az intézmény adatszolgáltatása alapján.
A közalkalmazásban állók kinevezése, alapbérének és pótlékának változása, kötelező átsorolása
dokumentált, mely iratokat a Polgármesteri Hivatalban kezelnek, személyenként külön
dossziéban. Tételes ellenőrzés alá vontam valamennyi alkalmazott munkaügyi anyagát és
összevetettem a havi bérjegyzékeken található adatokkal. Ennek során számszaki, eltérést nem
találtam, a munkavállalók besorolását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírtak
alapján végezték el. Hiányzott a gazdasági ügyintéző erkölcsi bizonyítványa, valamint a
Tourinform Iroda új munkatársának diplomamásolata, amelynek pótlólagos bekérése javasolt.
Munkaköri leírásokkal az alkalmazottak rendelkeznek, melyek átvételét aláírással igazolták. A
feladatkörök ellátáshoz a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkeznek. A munkavégzésre vonatkozó belső szabályzatok előírásait betartották. (SZMSZ,
Kiküldetési Szabályzat, Reprezentációs kiadások szabályzata)
Az intézményvezetővel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. Az igazgató
a Körös-szögi Kistérségben közgyűjteményi szakreferensi felügyeletet lát el, amelyért külön
díjazásban részesül.

VI.) Intézményi belső kontrollrendszer, irányítás.
Az általános szabályzás mellett saját „Belső ellenőrzés rendje”-t bocsátott ki az intézményvezető.
Ennek összehangolását a Polgármesteri Hivatal szabályzásával tanácsolom.
Vezetői ellenőrzésre több módon került sor 2010. évben, ideértve a postabontást, a levelezés
aláírását, a kötelezettségvállalást és a szakmai teljesítésigazolást a számlákon, a különböző belső
dokumentumok rendszeres áttekintését (jelenléti ívek, pénzügyi elszámolások, számlák),
valamint az intézményvezetői írásbeli beszámolást, jelentéskészítést.
A vezetői munkaértekezletek tartására havi gyakorisággal került sor, amelyről emlékeztető
feljegyzések készültek.
Az intézménynél stratégiai tervként alkalmazzák a 2010. 05. 01-i igazgatói pályázatban
részletesen kifejtett szakmai programokat. Éves munkatervet nem készítettek az ellenőrzött
időszakban, azonban javasoljuk rendszeres összeállítását megfelelő szakmai és gazdasági
feltételrendszer figyelembevételével, amelynek megvalósulását évente értékelik, szöveges
jelentés formájában. Ajánlott rendezvénytervet mellékelni. A rendelkezésekben előírt
továbbképzési program (7 éves) és a beiskolázási terv (1 éves) aktualizálását is tanácsoljuk.
Az Intézmény szakmai feladatellátását közművelődési szakértő 2010. évben nem vizsgálta.
VII.) Pályázati források szabályszerű felhasználásának ellenőrzése
2010. évben az Intézmény sem EU-s pályázaton, sem a Művelődési Minisztérium által évente
közzétett aktuális pályázatokon önállóan nem szerepelt.
VIII.) Egyéb megállapítások
A kiadások és bevételek különbözeteként kimutatott fenntartói támogatás szakfeladatonként az
alábbiak szerint alakult 2010. évben:
Ezer Ft

Fenntartó önkormányzat támogatása:

Eredeti
előirányzatok
szerint
25.708

Módosított
előirányzatok
szerint
38.809

Tényleges
támogatás
37.968

Lapkiadás

1.980

1.980

2.857

Katona József Művelődési Központ

7.466

12.926

13.183

Endrődi Tájház

9.632

10.209

9.087

Tourinform Iroda

6.630

7.514

7.113

Aug 20-i Nemzeti ünnep

-

3.100

2.605

Sajt és Túró Fesztivál

-

3.080

2.959

Déryné Művelődési Ház

-

-
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A 2010. évben teljesített kiadások „támogatás-tartalmát” vizsgálva az alábbi %-os mérték
mutatható ki:

Szakfeladat

eredeti

%
tényleges

Lapkiadás

44,4

67,0

Katona József Művelődési Központ

61,1

65,9

Endrődi Tájház

92,0

83,9

Tourinform Iroda

91,7

77,6

Aug 20-i Nemzeti ünnep

69,0

65,1

Sajt és Túró Fesztivál

69,8

67,7

-

100,0

74,8

71,9

Déryné Művelődési Ház
Intézményi szinten összesen

Összességében 2010. évben az intézmény a módosított költségvetési kiadási előirányzatát nem
lépte túl, azt 98,6 %-ra teljesítette. A tervezett saját működési bevételeit 100,5 %-os szinten
realizálta, amely által az önkormányzati támogatások részaránya 2,9 százalékponttal
alacsonyabban alakult a tervezettnél.
Az integrált közművelődési intézmény működését 2009-2011 években a szervezeti, személyi
változások jellemezték, amely gazdálkodására kihatott. Az átalakított rendszerben meglévő
tartalékok és bevételi lehetőségek feltárása javíthatja a fenti arányszámokat.
IX.) Javaslatok összegzése
A belső ellenőrzési tapasztalatokról készült jelentésben részletezett javaslatok összefoglalása:
∗

Alapító okiratban szereplő
szükségszerinti pontosítása,

∗

Szervezeti és Működési Szabályzatban az igazgatóhelyettesi és gazdaság vezetői
feladatkörök felülvizsgálata, pontosítása,

∗

A 2009-ben készített SZMSZ és a mellékletét képező intézményi szabályzatok
aktualizálása,

∗

A házipénztár elszámolását az előírt „Időszaki pénztárjelentésen” szükséges elvégezni, a
jelenlegi „Napi pénztárjelentés” nyomtatvány helyett,

∗

A készpénz szállítás és őrzés előírt szabályainak maradéktalan betartása az intézmény
székhelyén kívül megrendezett kulturális eseményeken,

∗

A kis és nagy értékű tárgyi eszközök kiselejtezésének jegyzőkönyvi dokumentálása a
Selejtezési Szabályzatban előírtak szerint,

∗

Az alkalmazottak munkaügyi anyagából hiányzó egy erkölcsi bizonyítvány és egy hiteles
diplomamásolat pótlása,

∗

Stratégiai program (igazgatói pályázat) alapján éves munka- és rendezvényterv készítése
és a teljesítés szöveges értékelése.

telephely

címek,

helyrajzi

számok

felülvizsgálata,

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
meghozatalát.

Átdolgozás után került lezárásra: Békéscsaba, 2011. november 29.

……………………………..

………………………….

Gábor Szilvia

Born Valéria

belső ellenőrzési vezető

vizsgálatvezető belső ellenőr

ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.

1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. …………………

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Iktatószám: 2-10/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzési tapasztalatairól
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál

Készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs Kft Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti székhelyén,
2011. október 10-én.

Ellenőrzött időszak: 2009. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaendrőd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
Enyedi László adó-osztályvezető

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.

Ellenőrzési napok:
Born Valéria vizsgálatvezető belső ellenőr 6 revizori nap
Felkészülés:

1 revizori nap (2011. szeptember 5.)

Helyszíni ellenőrzés:

4 revizori nap (2011. szeptember 5-14. között)

Jelentés készítés:

1 revizori nap (2011. október 7.)
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A vizsgálat célja és feladata:
annak megállapítása, hogy az adó kivetése és a mentességek nyújtása a jogszabályoknak
megfelelő-e, különös tekintettel a szennyvíz-, és útberuházások miatti mentességek nyújtására.
Az ellenőrzés módszere:
A magánszemélyek kommunális adója megállapításának, bevallásának és befizetésének
ellenőrzése a 2009-2010. években feldolgozott adóbevallások alapján.
Reprezentatív mintavétellel kiválasztott adóbevallások feldolgozásának helyszíni ellenőrzése és a
számítógépes nyilvántartással való egyezőség vizsgálata, valamint a kapcsolódó adóhatósági
határozathozatal és egyéb ügyiratok tartalmi ellenőrzése. Az érvényesített adómentességek
helytállóságának és számszaki egyezőségének kontrollja.
Az adó befizetések könyvelésének ellenőrzése, valamint a hátralékos állomány mérséklése
érdekében tett intézkedések vizsgálata.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
-

Az ellenőrzésre kiválasztott kommunális adóbevallások eredeti példányai, kapcsolódó
levelezési anyagok

-

Az adóbevallások számítógépes feldolgozásáról listák, folyószámla- és hátralék
kimutatások

-

Az Adóosztály 2009-2010. éves beszámoló jelentései és adatszolgáltatásai

Az adóbevallások felülvizsgálatát, egyeztetését követően személyes megbeszélés a feldolgozást
végző ügyintézőkkel, valamint az adózási rendszert érintően konzultáció az Adóosztályvezetőjével.
MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.
A jogszabályi háttér megfelelősége
A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény szabályozza a kommunális
jellegű adók bevezetésének jogi alapját. Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi
XCII. törvény keretszabályokat határoz meg a helyi adózás eljárási rendjére, a kötelezettségekre
és jogokra vonatkozóan.
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A települési önkormányzat a többször módosított 21/2000. (VII. 18.) KT rendeletben részletesen
szabályozta a kommunális adó feltételeit, élve önálló adómegállapítási jogkörével.
Megállapítható, hogy a kommunális adó helyi szabályozása megfelel a hatályos törvényi
előírásoknak.
II.
Az adó kivetése és a mentességek nyújtása

A magánszemélyek kommunális adóját Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő lakáscéljára
szolgáló épület, épületrész után kell megfizetnie az ingatlan tulajdonosának, vagy a bejegyzett
vagyoni értékű jog jogosultjának. Az adóalanyiság az év első napján fennálló állapot szerint
keletkezik.
Az adó alapja a lakóingatlan hasznos alapterülete m2-ben. Az adó mértéke differenciált
településrészek szerint és a lakás nagyságának kategóriája szerint, amely nem haladta meg a helyi
adó törvényben maximált évi 12.000 Ft-ot:
Ft/év
Lakás méret

Belterületen Külső területrészek Egyéb (pl.tanya)

60 m2-ig

6.300

5.250

2.500

60 m2 felett 120 m2-ig

7.100

5.550

2.950

120 m2 felett 180 m2-ig

8.000

6.000

3.250

180 m2 felett

9.600

6.800

3.450

Mentesség illeti meg az egyedülálló 70 év feletti adóalanyt, ha lakása 72 m2-nél nem nagyobb és
jövedelme nem éri el a minimál nyugdíj összegét. 2009. évtől adómentesség jár a település
önkéntes tűzoltóinak.
Adókedvezmény illeti meg 5 éven át a szennyvíztársulathoz hozzájárulást fizetett és a közműre
rácsatlakozott adóalanyokat. A kedvezményt a Csatornamű Társulat igazolása alapján hivatalból
biztosította az önkormányzat.
További adókedvezmény illeti meg 4, illetve 2 éven át a szilárd burkolatú út építéshez, illetve
záró rétegezéshez anyagi hozzájárulást teljesítőket. A kedvezményt az úttársulat, illetve a
Műszaki Csoport igazolása alapján hivatalból biztosította az önkormányzat.
A kétféle kedvezmény egyidejű fennállása esetében egymás után lehetséges azokat érvényesíteni
maximum az adó mértékéig. Kizárólag a közmű-beruházásokkal érintett ingatlanok
3

vonatkozásában jár a kommunális adókedvezmény. Tulajdonosváltás esetén időarányosan illeti
meg az adókedvezmény az ingatlantulajdonosokat.
Az adóbevallást az adókötelezettség keletkezése (ingatlanszerzés) után 15 napon belül kell
megtenni. A mentességek és kedvezmények az adóbevallásban, vagy külön kérelemre
érvényesíthetőek, csatolva a kedvezmény feltételeit igazoló dokumentumokat.
A magánszemély terhére megállapított adót két egyenlő részletben kell megfizetni március 15-ig
és szeptember 15-ig postai csekken, vagy átutalással.
III.
A kiválasztott adóbevallások ellenőrzési tapasztalatai, a hátralékok kezelése
A magánszemélyek kommunális adóbevallásából 20 db-ot emeltem ki belső ellenőrzés céljából.
A vizsgálat során a számítógépes adónyilvántartást vetettem össze a papíralapú adóbevallások, a
fizetési meghagyások és egyéb határozatok adataival.
Megállapítottam, hogy valamennyi beérkezett adóbevallás iktatásra, felülvizsgálatra és
számítógépes feldolgozásra került, illetve az adózói befizetések tételes könyvelése megtörtént a
vizsgált két év során, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és a 13/1991. (V.21.) PM rendelet
előírásai alapján.
Ellenőriztem az ügyfelek különböző kérelmeivel kapcsolatos adóhatósági eljárásokat. A
határidőben benyújtott kérelmeket általában az adózok indoklásainak figyelembe vételével,
méltányosan intézték, amelyről szóló határozatokat határidőben kibocsátották.
Az alábbi táblázatban felsorolt adóbevallásokat vizsgáltam meg a 2009-2010. naptári években
könyvelt előírások, törlések, valamint a pénzügyi teljesítések (befizetések) adatai alapján:
Ft-ban
iktatószám

Adózó neve

Éves
adóösszeg
6.300

III-6046/2009

Herter Szilárd

III-5978/2009

Babos László

6.300

III-5902/2009

Szilágyi Sándor

6.300

III-8838/2009

Szilágyi Zoltán

6.300

III-6045/2009

Molnár István

6.300

Megjegyzés
Az adózók hétvégi házaikban laknak
életvitelszerűen, ezért építményadó helyett
a magánszemélyek kommunális adójának
megállapítását kérelmezték.
A jóváhagyó határozatok szerinti kommunális
adót vetették ki 2009.01.01-től.
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iktatószám

Adózó neve

Éves
adóösszeg
7.100

Megjegyzés

III-6044/2009

Vatai János

III-9727/2009

Fái Róbert

III-1966/2009

Baukó Zoltán

27.600

…

Patakiné P. Hajnalka

20.400

…

Tóth Margit

5.250

…

Simon Antalné

7.441

III-1104/2010

Majoros Zsolt

7.100

Az adózók hétvégi házaikban laknak
életvitelszerűen, ezért építményadó helyett
a magánszemélyek kommunális adójának
megállapítását kérelmezték.
Több éves adótartozásra részletfizetést
igényelt, melyet engedélyeztek
Fizetési letiltás ment a munkahelyére, másnap
befizette az adóhátralékát
2010. évi adótartozására kért és kapott
részletfizetést
2009-2010. évi tartozására kért fizetési
haladékot, melyet teljesített
Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-1104/2010

Varga Zoltán

6.300

Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-1104/2010

Szőke József

7.100

Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-1104/2010

Omiliák Csaba

6.300

Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-1104/2010

Kiss Endre

7.100

Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-1104/2010

Gubucz Tamás

7.100

Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-1104/2010

Gonda Benedek

3.250

Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-1104/2010

Gyuricza László

7.100

Helyi adómentesség önkéntes tűzoltó javára

III-9868/2009

Takács Bálint

2.950

Lakáscélú használat miatt építmény adó
helyett kommunális adót fizet

6.300

Ellenőriztem a be nem adott bevallások miatti tett intézkedéseket, valamint a hátralékok
beszedése iránt tett intézkedéseket, illetve a késedelmi pótlék felszámítását, amelyet az
adónyilvántartó szoftverrel végeztek el.
A kommunális adóban fennálló hátralék összege 2009. december 31-én 7.448 ezer Ft, 2010.
december 31-én 8.054 ezer Ft volt, amely az összes helyi adótartozás 7,35 %-át, illetve 7,14 %-át
tette ki.
A fizetési kötelezettséget nem teljesítő adóalanyok részére a felszólításokat rendszeresen
kiküldték, melyet a számítógépes programmal készítettek el. Amennyiben az önkéntes adófizetés
nem járt eredménnyel, úgy letiltásokat eszközöltek a munkabérek, illetve nyugdíjak 33 %-áig.
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A lakossági folyószámlák terhére azonnali beszedési megbízást bocsátott ki az Adóosztály,
melyek teljesítését megkísérelte a pénzintézet, azonban fedezethiányában 35 nap múlva megszűnt
az inkasszó jog. A befolyt pénzösszegeket mindig a legrégebbi tartozásra számolta el a program.
Az ügyfeleknek lehetőségük volt részletfizetési kérelmet beadni, melyet ügyintézői javaslattal
ellátva terjesztettek a jegyző elé. Fizetési halasztást is kérelmezhettek, illetve késedelmi pótlék
törlését egyösszegű tőke megfizetés esetében.
A hátralékosok ingatlan tulajdonára végrehajtási jog bejegyzésének lehetőségével nem éltek a
vizsgált időszakban.
Az ellenőrzés alá vont 2009-2010. években a kommunális adó elengedésére, elévült követelés
leírására, vagy kisösszegű adóhátralék elengedésére nem került sor.
Az Adó-osztályvezető tájékoztatása szerint panaszos levelet nem kaptak és ügyfél általi
reklamáció sem volt jellemző a vizsgált időszakban.
IV.
Az adóbevétel alakulása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatnál a magánszemélyek kommunális adóbevétele a
költségvetésben előirányzott szintet jól megközelítően alakult.
2009. évben összesen 23.014.540 Ft kommunális adót realizáltak, amely a betervezett 25 millió
Ft 92 %-a. 2010. évben 22,7 %-kal több adóbevétel folyt be, 28.235.650 Ft, amely a betervezett
28,5 millió Ft 99 %-a.
Az összes helyi adóbevételen belüli részaránya 2009-ben 4,8 %-os, 2010. évben 6,6 %-os volt.
Figyelemfelhívó az a tény, hogy ebben az adónemben a hátralékos állomány hányada ennél
nagyobb arányú volt 2009-2010. december 31-én.
Az érvényesített adókedvezmények összege 2009-ben ………………Ft, 2010. évben
……………. Ft volt, a lakosság közmű beruházásokhoz történő hozzájárulása miatt.
A magánszemélyek kommunális adójának pénzügyi elszámolását az analitikus és főkönyvi
könyvelésben havi rendszerességgel egyeztették, melyet számszakilag helytállónak találtam.
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III.
Összegzés, javaslatok
A magánszemélyek kommunális adójának kezelése témakörben folytatott belső ellenőrzés
tapasztalatai alapján megállapítottam, hogy a lakossági adóztatással foglalkozó munkatársak a
vonatkozó jogszabályok és az önkormányzati helyi adó rendelet előírásait felkészülten ismerték
és alkalmazták.
A rendeletben biztosított adókedvezmények és mentességek figyelembevétele szabályosan
történt, jogtalan igénybevételt nem tártam fel.
Az

adózással

kapcsolatos

számítógépes

nyilvántartó

és

elszámoló

programrendszert

kifogástalanul kezelik, a változásokat naprakészen követik.
Az ONKADO szoftver kiszolgálja azokat az információs igényeket, melyeket az adózási
jogszabályok előírnak.
Az ügyfelekkel való kapcsolattartás problémamentesnek mondható, emellett a jogszabályokban
előírt intézkedéseket határidőben megtették az ellenőrzött időszakban.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
meghozatalát.

Lezárva (egyeztetés után): Békéscsaba, 2011. október 10.

……………………………..

………………………….

Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

Born Valéria
vizsgálatvezető belső ellenőr
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ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.

1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. …………………

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Iktatószám: 2-11/2011

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a mezőőri járulék kivetésének és beszedésének szabályszerűségi
ellenőrzési tapasztalatairól

Készült: a belső ellenőrzést megbízás alapján végző Cs.A.Cs kft. (Békéscsaba, Mogyoró u. 22.)
székhelyén, 2011. október 28-án.
Ellenőrzött időszak: 2011. január 1-től 2011. szeptember 30-ig
Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaendrőd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
Koloh László kirendeltség vezető
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr

5 revizori nap

Felkészülés:

1 revizori nap (2011. szeptember 30. )

Helyszíni ellenőrzés:

3 revizori nap (2011. október hó megszakításokkal)

Jelentés készítés:

1 revizori nap (2011. október 28.)
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A vizsgálat célja és feladata:
annak megállapítása, hogy a mezőőri járulék kivetése és beszedése, valamint a hátralékok
kezelése szabályszerű volt-e Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2011.évben.
Az ellenőrzés módszere:
A 2011. évi mezőőri járulék kivetésének felülvizsgálata, a feldolgozott bevallások alapján.
Reprezentatív mintavétellel kiválasztott bevallások feldolgozásának helyszíni ellenőrzése és a
számítógépes nyilvántartással való egyezőségének vizsgálata, a kapcsolódó határozathozatal és
egyéb ügyiratok feldolgozásának tartalmi ellenőrzése.
A járulékbefizetés könyvelésének ellenőrzése, valamint a hátralékos állomány mérséklése
érdekében tett intézkedések vizsgálata.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
-

Az ellenőrzésre kiválaszott járulék bevallások eredeti példányai, kapcsolódó levelezés és
ügyiratok

-

A mezőőri járulék számítógépes feldolgozásáról listák, folyószámla és hátralék
kimutatások

-

A Kirendeltség beszámoló jelentései és adatszolgáltatásai

A járulékbevallások, kivetések felülvizsgálatát, egyeztetését követően személyes megbeszélés a
feldolgozást végző ügyintézőkkel, valamint konzultáció a Kirendeltség vezetővel.
MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.

A mezőőri járulék kivetésének szabályszerűsége

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről
mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik, az e tevékenységet szabályozó 1997. évi CLIX
törvény 16. §-a alapján.
A mezei őrszolgálat működési költségeit a földek tényleges használói – a bérlők, vagy a
tulajdonosok - által fizetett mezőőri járulékból és központi költségvetési hozzájárulásból kell
fedezni, az idézett törvény 19. §-a szerint.
A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját - a belső ellenőrzés alá vont időszakban - a
25/2010. (VIII. 30.) Gye. Kt. önkormányzati rendelet 3-6. §-ai szabályozták.
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A Gyomaendrőd Városi Önkormányzat által bevezetett mezőőri járulék adóalanyi körének
meghatározásához, valamint a kivetett járulékösszeg tételes megállapításához a Békés megyei
Földhivataltól átvett ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltak alapul.
Ezt követően a földterület használója, vagy tulajdonosa személyében bekövetkezett változásokat
formanyomtatványon kell bevallani az önkormányzathoz. A bejelentett változás alapján a
következő naptári év első napjától módosult a mezőőri járulékfizetési kötelezettség.
A mezőőri járulék mértéke az alábbi, amely az ellenőrzött időszakban nem változott:
a.) 2 hektárig:

600 Ft/földrészlet

b.) 2 hektár felett:

300 Ft/hektár

Több tulajdonos esetén a földrészlet tényleges használója a mezőőri járulék fizetésére kötelezett,
vagy a tulajdonosok nyilatkozatában meghatározott személy.
A kivetett mezőőri járulékot minden év szeptember 15-ig kell megfizetni. A pénzügyi teljesítés
módja postai csekk vagy banki átutalás lehet. A rendelet szerint mezőőri járulékelőleg fizethető
április 1-ig, a járó vadászati haszonbér mértékéig.
A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Kirendeltsége látja el.
A helyi sajátosságok fokozottabb érvényesítését jelzi, hogy a 25/2010. (VIII. 30.) Gye. Kt.
rendeletet 2011. október hónapban módosították a Körös folyó árterében lévő, rendszeresen árvíz
alá kerülő zártkertek járulék mentesítésének biztosításával, amely 2012. január 1-ről lép hatályba.
Megállapítható, hogy a mezőőri járulék szedésének jogszabályi háttere rendezett az
önkormányzatnál.
II.

A mezőőri járulék beszedésének gyakorlata, belső ellenőrzési tapasztalatok

A mezőőri járulékkal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek teljesítését „Civil Ingatlan”
elnevezésű jogtiszta szoftverrel látják el a Kirendeltségen, amelynek kezeléséhez felhasználói
leírást biztosított a fejlesztő Civil-Soft Bt. (Bp) és szükség esetén frissítést, illetve kérésre
telefonos segítséget nyújtanak.
A „Civil-Ingatlan” szoftver komplex jellegű, amely tartalmazza:
- az ingatlanok (adótárgyak) adatait,
- a bérlő, használó, tulajdonos (adóalany) adatait,
- a terület nagysága alapján kiszámított fizetendő mezőőri járulék összegét,
- létrehozza az éves járulék összeg kivetésére vonatkozó határozatokat,
- elkészíti az ügyfelek postai csekkjét, borítékot, tértivevényt
- a befolyt befizetéseket nyilvántartja, folyószámlát vezet ügyfelenként,
- kimutatásokat készít – tetszőleges lekérés, adatszűrés alapján – a hátralékosokról, illetve
az esetleges túlfizetésekről,
- egyenlegközlő leveleket, fizetési felszólító leveleket állít elő.
A Civil-Ingatlan szoftvert azonosító kód és jelszó alkalmazásával használják, amely biztosítja a
személyes adatok védelmét és naplózza az ügyintézői tevékenységet.
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A számítógépes adatbázist a földhivatali „Földkönyv” nyilvántartott adataival töltötték fel,
melyet követően a földhasználók és tulajdonosok írásban tett bejelentései (bevallásai)
alapján módosult a kiinduló állapot.
A földhasználattal kapcsolatos változások bejelentése a járulékfizetők kötelezettsége, ezért
annyiban naprakész a járulékkivetést megalapozó külterületi földnyilvántartás az
önkormányzatnál, amennyire naprakészen az ügyletben érintett felek a módosulást bejelentették.
A Földhivatali nyilvántartással való „napi” egyezőséget nem köteles ellenőrzi az önkormányzat.
A legtöbb ügyfél-reklamáció (telefonos, írásbeli vagy személyes megjelenés) abból ered, hogy a
kötelezettek elmulasztották a rendeletben előírt változás bejelentést – bevallást – megtenni.
Ebből következően az ügyintézőtől a polgármesterig címzett panaszok 100 %-a elhárítható,
jogalapnélküli volt. A belső ellenőrzés időpontjában iktatott, hivatalos irat sem tanúsította peres
ügy fennállását.
A 2011. évi járulék kivetés alapja a január 1-i állapot, amelyre vonatkozó bejelentéseket
(bevallásokat) feldolgozták a Kirendeltségen futó a nyilvántartó szoftverrel. A bevallásokat a
Központi iktató rendszerben érkeztették, iktatták elsődlegesen, ezután került a Kirendeltségre,
majd feldolgozás után a Központi irattárba.
Az előírtak szerint valamennyi kötelezett írásban kapott értesítést (járulék kivetést) a tárgyévben
fizetendő mezőőri járulék összegéről. A több mint 5000 db levél kinyomtatására nincs meg a
technikai feltétel a kirendeltségen, ezért a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál állítják elő,
befizetési csekket is nyomtatva a kivetésekhez. A borítékolással és postázással együtt kb. 2 hetet
vesz igénybe a munkafeladat, melyet túlnyomó részben a kirendeltség-vezető végzett el. További
teendők adódnak a visszajött levelekkel kapcsolatban (új lakcím kerestetése, újrapostázás, stb.),
amely az ügyintéző feladatköre.
A 2011. évre kivetett mezőőri járulék összege előírásra került a kötelezettek egyéni
folyószámláján. Az általuk teljesített befizetések bizonylatait a napi banki anyag tartalmazza,
amelyet elsődlegesen a főkönyvi könyvelésben az Önkormányzat Pénzügyi osztályán rögzítenek.
Ezt követően a kirendeltségen tételesen jóváírásra kerül az egyéni folyószámlákon a befizetett
mezőőri járulék. A pénzügyi elszámolás napi bontású, havonként összesített kimutatások (excel
táblák) alapján történik, melyet a kirendeltségi ügyintéző készít el.
A főkönyvi és analitikus könyvviteli nyilvántartások adatait rendszeresen egyeztetik, melyet
ellenőriztem 2010. év és 2011. I-III. negyedév hónapjaira vonatkozóan. A tárgyhavi adatok
egyezősége mellett az átfutó jellegű bevételek rögzítését a járulék program nem megfelelően
rögzítette, ami által a halmozott bevételi adatok, illetve a következő hóra átvitt egyenlegek nem
voltak pontosak. (2011. áprilistól-szeptemberig) Javaslom a havi pénzügyi összesítő excel táblák
halmozott adatokat tartalmazó sorainak megfelelő, a banki pénzforgalommal egyező rögzítését,
ha szükséges a szoftverkészítő bevonásával.
A főkönyvi könyvelés indokolt javításait a a bevételi nyilvántartáson tanácsoljuk szabályszerűen
dokumentálni, azaz nem ceruzával, hanem tollal, utólag is áttekinthetően, megjegyzéssel ellátva.
A mezőőri járulék analitikus könyvelése alapján naprakészen bármelyik időpillanatban
lekérdezhető a hátralékosok listája a Civil Ingatlan szoftverből. A tartozásokra késedelmi
kamat (jegybanki alapkamat kétszerese) rakódik, melyet a szoftver számít ki a késedelmes idő
alapján.
A hátralékos adófolyószámla egyenlegéről a kötelezetteket fizetési felszólítással értesítik, kérve a
tartozás 8 napon belüli befizetését. A felszólító leveleket, a befizetési csekkeket, valamint 1500
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Ft feletti tartozásoknál a tértivevényeket a számítógépes programmal állítják elő. Jelentős
kapacitást köt le a beérkezett tértivevények csatolása az eredeti iratokhoz, valamint az át nem vett
levelek további sorsának rendezése.
Következő év május hónapban az 5000 Ft feletti hátralékos adósokkal szembeni követeléseket
átadják a lakóhely (székhely) szerint illetékes önkormányzatnak, adók módjára történő behajtás
céljából.
Erre reagálva a helyi adócsoport formalevélben válaszolt a megkezdett intézkedésekről
(augusztus hóban), illetve a tett intézkedések eredménytelenségéről (október hóban). Egy esetben
jelezte, hogy az adós cég (Pentament Kft) felszámolás alatt áll. Nem dokumentált a hitelezői
igény bejelentése. A behajthatatlan követelés kezelése, elszámolása ügyében további
intézkedés szükséges.
A mezőőri járulékkal kapcsolatos adóztatási feladatok és adminisztrációs kiadások
nagyságrendjére utal, hogy évente több mint 5000 kötelezett esetében kerül sor a járulék
kivetésére, a befizetések elszámolására, a hátralék behajtásához kapcsolódó hivatalos levelezés
lebonyolítására, továbbá az érkező változás bejelentések, esetleges panaszok kezelésére,
megválaszolására.
Gazdaságossági és hatékonysági elv alapján 2008. 01. 01-től a 300 Ft alsó limitet el nem érő
mezőőri járulékot nem vetik ki, és nem szedik be a külterületi földek használóitól.
2011. évben a kötelezettek száma - ezáltal a kapcsolódó adminisztráció - jelentősen megnőtt,
mert a járulékot csökkentő vadászati haszonbér-előleg befizetése elmaradt a vadászati
társaságok részéről. Ezáltal számos esetben a fizetendő adó 300 Ft-ot meghaladóvá vált és sor
került a mezőőri járulék kivetésére új körben. Ez az ügyfélszolgálati munka növekedését is
eredményezte.
A hátralék behajtásánál is alkalmaznak alsó limiteket, melyet évente vezetői szinten határoznak
meg. A tartozást mutató egyenlegközlő leveleket 100 Ft alatt nem nyomtatják és postázzák ki,
valamint a 1.500 Ft alatt nem tértivevénnyel, hanem egyszerű levélként küldik ki az ügyfeleknek.
Továbbá a mezőőri járulék adók módjára történő behajtására kizárólag 5.000 Ft-ot meghaladó
követeléseket adnak át az illetékes önkormányzatoknak, tértivevényes levélben.
A kirendeltségen a tapasztalt munkaelosztás alapján elmondható, hogy a kintlévőségek érdemibb
behajtására szabad kapacitással nem rendelkeznek. Az adminisztrációs költségek - ideértve a
ráfordított munkaidőt is - csökkentése érdekében a 100 Ft-ot el nem érő tartozásokat nem hajtják
be.
Megállapítható, hogy az önkormányzati Kirendeltségen alkalmazott munkaerő kapacitása
korlátozott az ellátandó feladatok nagyságához viszonyítva.
Megfontolandó érettségizett közcélú foglalkoztatott munkába állítása - tartós jelleggel –
mivel az ügyintéző a főiskolai tanulmányai miatt gyakran távol van. A kirendeltség vezető
egy személyben nem győzi valamennyi feladatát ellátni, munkaköre, felelősségi köre
jelentősen túlterhelt.
A mezőőri járulék kezelésével kapcsolatos tevékenység vezetői szintű áttekintését, az
idevágó munkautasítások, határidők rögzítését, a munkaköri leírások ezirányú pontosítását
tanácsolom.
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Az ügyfelek telefonon, e-mailben és hagyományos levelezés útján intézhetik járulék
ügyeiket. Átgondolásra javaslom, hogy gyomai központi ügyfélszolgálati irodában is tegyék
lehetővé a személyes vagy telefonos ügyintézés lehetőségét.
III. Hátralékos állomány alakulása, nagyságrendje
A Civil-Ingatlan számítógépes programmal 2004. év óta feldolgozott mezőőri járulék adatokat
tanulmányozva az alábbi információkat kértem le összehasonlítás, illetve bemutatás céljából:
Ezer Ft-ban!
Lista méret

Évek

Kivetés

Befizetés

Tartozás

Túlfizetés

2011.*

10.743

7.476

3.801

534

94 oldal

2010.

7.189

7.375

1.076

1.262

66 oldal

2009.

7.188

6.582

1.272

666

68 oldal

2008.

7.282

6.075

1.410

203

71 oldal

2007

7.905

7.253

1.015

363

113 oldal

2006.

4.413

3.986

548

121

107 oldal

2005.

2.560

2.448

244

132

99 oldal

2004

2.566

2.297

277

8

101 oldal

2004-2011*

49.846

43.494

6.453

101

140 oldal

* 2011.10.19-i állapot szerint

Egy adott évi „túlfizetést” úgy kell értelmezni, hogy azt egy korábbi időszakban elmaradt
kötelezettségre fizették be és nem a tárgyévi kivetésre, azaz nem visszautalandó összeg!
Vizsgálat alá vontam a 2004-2011. évek teljes névszerinti listáját, amelyből kigyűjtöttem a
legnagyobb összeggel – minimum 20.000 Ft-tal - tartozó alanyokat.
Levontam a „friss” 2011. évi járulék elmaradást, mivel annak esedékességi határideje közel esett
az ellenőrzés időpontjához, igy várhatóan 2011. évvégéig rendeződhet – és az alábbi „régi”
tartozásokat állapítottam meg:
Ft-ban
2011. előtti tartozás

Kötelezett

2011. előtti tartozás

Kötelezett

176.125

Agrofém Kft

25.430

Dávid Vince

95.270

Bartha Sándor

22.730

Földkontakt Kft

66.345

Fónagy László

36.950

Horváth Ferenc

143.559

Kond-Cop Kft

31.845

Katona Lajos

85.292

Renkecz Zsolt

30.815

Szarvasker Kft

49.534

Frederick Weinkheim

40.770

Hanyecz Sándorné mb
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Javaslom, hogy a jelentősebb tartozások esetében az ügyféllel együtt működve,
részletfizetést megállapítva, esetleg késedelmi pótlék mérséklését biztosítva egyösszegű
járulék megfizetés esetére, illetve egyéb elterjedt tartozásbehajtási módszerekkel is éljen az
önkormányzat, mint adóhatóság.
A hátralékos mezőőri járulék nyilvántartás alapján 9 db-ot emeltem ki belső ellenőrzés céljából,
amelyhez kapcsolódó iratanyagot áttekintettem.
Az alábbi táblázatban felsorolt kötelezettek dokumentumait vizsgáltam meg:

Sorsz.

Adózó neve

Ikt.sz.

1.

Feke András

II/1258/2011.

Behajtásra
átadott
hátralék
42.340

2.

Pentament Kft

II/1238/2010.

3.

Tari Gyula

4.

2011.10.19-i
hátralék

Megjegyzés

12.355

2011.05.06-án kérve

6.254

16.599

Felszámolás alatt

II/158/2011.

27.769

33.255

Nem járt eredménnyel

Balázs Dezső

II/1220/2010.

12.100

12.799

Nem járt eredménnyel

5.

Farkasinszki Vilmos

II/535/2011.

13. 386

16.245

Nem járt eredménnyel

6.

Szarvasker Kft

II/1241/2010.

36.722

46.220

Részben fizetett, a 2011.évi
kivetéssel nőtt

7.

Stipsicz Bethlen
Károly

II/591/2010.

-túlfizetés-

21.707

2011. évi kivetés több mint
a túlfizetés

8.

Renkecz Zsolt

II/1239/2010.

81.426

121.847

Idegen önkorm., nem
reagált, nincs információ

9.

Weigert István

II/279/2010.

21.623

27.590

Részben fizetett, a 2011.évi
kivetéssel nőtt

A 2011. 10. 19-én vizsgálat alá vont ügyfeleknél a dokumentumok szerint a mezőőri járulék
kivetés 2008-2011. évek során megtörtént, amelyről értesítést kaptak. Részükre évente az
egyenlegközlést és fizetési felszólítást kiküldte az önkormányzat. A tényleges befizetéseket
lekönyvelték, majd a felhalmozódott hátralék és késedelmi pótlék behajtása érdekében az
illetékes önkormányzati adócsoportjánál intézkedések megtételét kezdeményezték.
A táblázat adatai szerint részben csökkent a kintlévőség, azonban a 2011. évi járulék előírása
miatt az aktuális egyenlegek többnyire emelkedtek.

7

III.

Összegzés, javaslatok

A mezőőri járulék önkormányzati kezelése témakörben folytatott belső ellenőrzés tapasztalatai
alapján megállapítottam, hogy az adóztatással foglalkozó munkatársak a vonatkozó jogszabályok
előírásait készségszinten ismerik és alkalmazzák.
A Civil-Ingatlan nevű szoftver kiszolgálja azokat az információs igényeket, melyeket a
vonatkozó jogszabályok előírnak. A számítógépes nyilvántartó és elszámoló programrendszert jól
ismerik és kezelik a Kirendeltségen. A havi pénzügyi összesítést végző szoftver eseti
problémainak kiküszöbölését tanácsolom, a halmozott adatok vonatkozásában.
A kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatokat megfelelő színvonalon teljesítik, emellett a behajtás
érdekében szükséges intézkedéseket lehetőségeikhez mérten megtették.
Kapacítás-hiányában azonban a jelenleginél hathatósabb behajtási tevékenységet kifejteni nem
tud a Kirendeltségen dolgozó két fő, munkaleterheltsége okán. A feladatok zökkenőmentesebb
ellátása érdekében javaslatokat fogalmaztam meg a belső ellenőrzési jelentésben.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
meghozatalát.

Lezárva (egyeztetés után): Békéscsaba, 2011. október 28.

……………………………..

………………………….

Gábor Szilvia

Born Valéria

belső ellenőrzési vezető

vizsgálatvezető belső ellenőr
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ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.

1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. …………………

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Iktatószám: 2-12/2011

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
a szociális segélyek kifizetésének és a segélyekhez, illetve a közcélú foglalkoztatáshoz
kapcsolódó állami támogatások igénylésének szabályszerűségi ellenőrzéséről

Készült: a belső ellenőrzést megbízás alapján végző Cs.A.Cs kft. (Békéscsaba, Mogyoró u. 22.)
székhelyén, 2011. november 30-án.
Ellenőrzött időszak: 2011. január 1-től 2011. szeptember 30-ig
Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaendrőd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása:

Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella pü. oszt.vez.

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
Born Valéria vizsgálatvezető belső ellenőr 12 revizori nap
Felkészülés:

2 revizori nap (2011. okt. 29. és 2011. nov. 02.)

Helyszíni ellenőrzés:

8 revizori nap (2011. nov. megszakításokkal)

Jelentéskészítés:

2 revizori nap (2011. nov. 29. és 2011. nov. 30.)
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A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy a szociális ellátások kifizetése, valamint a
kapcsolódó állami támogatások igénylése szabályszerű volt-e Gyomaendrőd Város
Önkormányzatánál 2011. I - III. negyedévben.
Az ellenőrzés részletes feladata:
az önkormányzati határozatokkal jóváhagyott szociális ellátások és bérpótló juttatások
kifizetésének és számviteli elszámolásának, valamint a kapcsolódó állami térítések igénylésének
szabályszerűségi ellenőrzése 2011. I-III. negyedévben a rendelkezésre álló dokumentumok
szúrópróbaszerű, illetve részletes ellenőrzése alapján.
Az egyezőség tételes vizsgálata, az esetleges eltérések megállapítása, az ellenőrzési tapasztalatok
rögzítése és javaslattétel a belső ellenőrzési jelentésben.
Az ellenőrzés módszere:
A helyszíni ellenőrzés során a szociális ellátások és bérpótló juttatások nyilvántartásainak,
alapdokumentumainak és főkönyvi könyvelésének, valamint az állami térítés igénylésének
alátámasztását szolgáló bizonylatok, analitikus nyilvántartások vizsgálata, egyeztetése.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
-

Igénylő lapok az állami térítéshez 2011. januártól szeptemberig
Segélyre jogosultak listája és összesítések,
Főkönyvi kartonok tételesen, segély-nemenként 2011. 09. 30-i egyenleggel
Egyéb segédletek és jegyzékek a levonásokról visszatérítésekről, egyeztetésekről.
MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.
Jogszabályi megfelelőség

A települési önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális feladatokat, illetve a segélyezési
formákat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény írja elő,
melynek a közfoglalkoztatásra vonatkozó előírásait jelentősebben módosították 2011. január 1től, majd évközben is változtatták.
A helyi sajátosságok figyelembevételével alkotta meg az Önkormányzat a 3/2009. (I. 20.) Gye.
Kt. rendeletet az egyes pénzbeli szociális ellátások módjáról és feltételeiről, valamint a többször
módosított 20/2003. (VIII.12.) KT rendeletet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról.
A vizsgált időszakban mindkét rendeletét módosította az önkormányzat 2011. április 1-i hatállyal
a 10/2011. (III.31.) és 12/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletekkel.
További szociális kötelezettségeket határoztak meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a 10/2009. (III.5.) Gye. Kt. rendeletben,
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amely a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szól.
Megállapítható, hogy az Önkormányzatnál a segélyezés és a bérpótló juttatások rendszere,
valamint a gyermekek támogatása az aktuális jogszabályi háttér előírásainak figyelembe
vételével működik.
II.
2011. I-III. negyedévben igényelt állami támogatás
A települési önkormányzat 2011. évre megállapított és folyósított pénzbeli szociális ellátásaihoz,
illetve bérpótló juttatásaihoz az állam a szociális törvényben, valamint a költségvetési törvényben
meghatározottak szerint járul hozzá.
Ennek egyik formája a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása melynek
feltételeit a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8.
sz. melléklete tartalmazza.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként a jogosultak számára kifizetett összegek
alapján – havonta - utólagosan igényelhető állami támogatás az alábbiak szerint:
Egyes jövedelempótló ellátások támogatása

Állami támogatás
a kifizetett összeg
%-ában

2011. I-III. n.évben
lehívott állami
térítés és előleg
ezer Ft-ban
16.863

1. 2010. dec. havi közcélú munkabér és közterhei

95

2. Rendszeres szociális segély

90

17.181

3. Időskorúak járadéka*

90

2.303

4. Adósságcsökkentési támogatás

90

11.550

5. Lakásfenntartási támogatás

90

21.252

6. 2010. dec. havi rendelkezésre állási támogatás+előleg

80

18.572

7. Bérpótló juttatás

80

62.323

8. Ápolási díj és közterhe

75

27.096

Szociális törvény alapján összesen:
Egyéb jogszabály szerint igényelhető állami támogatás
9. Gyermektartásdíj megelőlegezése

177.140
100

2.639

10. Otthonteremtési támogatás

100

2.655

11. Gyermekek pénzbeli támogatása

100

5.551

12. Óvodáztatási támogatás

100

390

Gyermekvédelmi törvény alapján összesen:
13. Mozgássérültek közlekedési támogatása

11.235
100

Mindösszesen:
* A szociális intézmény bentlakójának időskorú járadéka 100 %-ban támogatott.

2.695
191.070
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Az önkormányzat által kifizetett segélyek, bérpótló juttatások összegei alapján az „ÖNEGM”
számítógépes bevallási rendszerben történt a járó állami térítések megállapítása és igénylése,
amelyet minden hónap 10-éig a Magyar Állam Kincstárhoz eljuttattak.
A kifizetett segélyek és juttatások után járó állami támogatás összegével azonos mértékű előleget
is lehívtak, amelyet a következő havi igénylésben levonásba helyeztek, az előírások szerint.
A kiutalási igényeket 2011. 01-09. hónapokban a kiutalási kérelemnek megfelelően teljesítette a
központi költségvetés, melyek az adott hónap 26-án kerültek jóváírásra az önkormányzat
pénzforgalmi számláján.
A vizsgált időszakban az állami támogatások igénylése megfelelt a jogszabályi
követelményeknek, havonta határidőben elkészítették.
Jelen belső ellenőrzésnek nem képezte feladatát azon segélynemek vizsgálata, amelyekhez nem
kapcsolódott felhasználási kötöttséggel járó állami térítés (pl. átmeneti segélyek, helyi lakhatási
támogatás, temetési segély, közgyógyellátás, stb.).
III.
Segélyek, juttatások kifizetésének szabályszerűségi ellenőrzése
A Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya és Pénzügyi Osztálya felelős munkatársainak
összehangolt tevékenysége, valamint a MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
szakembereinek közreműködésével valósult meg a segélyezés pénzügyi folyamata. Ide értve a
járó pénzbeli juttatások, ápolási díjak, bérpótló juttatások számfejtését, a segélykifizetések és
kiutalások lebonyolítását, illetve az igényelhető állami támogatások lehívását, valamint a
gazdasági események számviteli elszámolását.
A segélykérelmek és támogatásigénylő nyomtatványok befogadása, az elbírálás előkészítése, a
polgármester vagy a jegyző által aláírt, engedélyező határozatok nyilvántartása, a kifizetésekhez
névszerinti listák elkészítése a WinSzoc számítógépes programrendszerben történt, amelyet a
Humánpolitikai Osztály munkatársai állítottak elő.
Jelen belső ellenőrzésnek nem képezte feladatát az ellátásra való jogosultságok, illetve az
alátámasztó dokumentumok szakmai felülvizsgálata.
A WinSzoc számítógépes programmal havonta, segélytípusonként elkülönítve, azon belül fizetési
módok szerint részletezett (házi pénztárból, postai úton, bankszámlára utalva, intézménynek
utalva) tételes listákat készítettek, feltüntetve az önkormányzati határozatok számát, a jogosultak
nevét, születési dátumát, a kifizetendő összegeket, amelyekhez havi összesítő listákat is
nyomtattak.
A felsorolt kimutatásokat átadták a Pénzügyi Osztály részére (papír alapon), melyek alapján a
készpénz kifizetések, a postai vagy banki kiutalások megtörténtek, valamint a főkönyvi
könyvelésre és az állami térítések igénylésére is sor került.
A belső ellenőrzés során meggyőződtem arról, hogy a Humánpolitikai Osztályon készített,
a pénzügyi elszámolások alapjául szolgáló kimutatások teljes körűek és egyezőek voltak az
alapdokumentumokkal. Azok minden esetben dátummal ellátva, készítőjének aláírásával
kerültek átadásra a Pénzügyi Osztályra, illetve egy példányt az irattárba helyeztek.
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A számítástechnikai feldolgozási rendszerrel kapcsolatban tett előző évi észrevételem továbbra is
érvényes, mely szerint a WinSzoc program nem kezeli azokat a „levonásokat”, melyeket a járó
segélyekből kell eszközölni. A levonások pénzügyi rendezése, főkönyvi könyvelése, illetve
egyeztetetése jelentős terheket ró a pénzügyi osztály érintett ügyintézőire is, ahol az
áttekinthetőség és egyeztetés érdekében a kapott manuális (word) listákból excel táblákat
készítenek, másfajta tagolásban.
A WinSzoc szoftverrel nem kezelhetőek az eseti jellegű hóközi kiutalási igények sem, ezért
azokat külön kiutalási igényként manuális levél formában közlik a pénzügyi osztállyal.
Tanácsoljuk, hogy megfelelően szerkesztett excel táblázattal - egyszeres adatrögzítéssel mindkét osztály információs igényét elégítsék ki lehetőség szerint.
Javasoljuk felülvizsgálni annak lehetőségét, hogy - az alkalmazott szoftveren kívüli, jelentős
terheket előidéző és hibalehetőséget rejtő - manuális adminisztráció bekerüljön a WinSzoc
programrendszerbe.
Közcélú foglalkoztatás elszámolásának ellenőrzése
2011. január 1-től a törvényi szabályozás és elszámolási rendszer is megváltozott, emiatt
kizárólag a 2010. december havi közcélú munkabérek és közterhei alapján, valamint a 2010. évet
érintő „végelszámolás” szerinti különbözet alapján került sor állami támogatás lehívására, az
alábbiak szerint:
Ft-ban

Igénylés időszaka
2011. január
2011. március
Összesen

Bér + támogatott járulékai együtt
Bérjegyzéken
Igénylés adata
17.139.092
17.396.059
354.234
Különbözetek rendezése
17.750.293

A 2010. december havi kifizetésekhez kapcsolódó 2011. januári könyvelést is ellenőriztem,
eltérést nem tapasztaltam.
A „különbözetek rendezése” főkönyvi alátámasztottságát, egyezőségét – mivel előző időszakot
érint – nem ellenőriztem.
IV.
Számviteli egyezőség vizsgálata
A belső ellenőrzés kiemelten vizsgálta, hogy a 2011. I-III. negyedévi tényleges segélykifizetések
és annak alapján az állami térítések igénylése összhangban állt-e egymással, illetve a könyvviteli
elszámolása helyesen történt-e.
Az alábbi egyeztető táblázat mutatja be a kötött felhasználási célú állami támogatással járó,
ellenőrzés alá vont segélytípusok lekönyvelt és a MÁK Igénylésben szerepeltetett adatait 2011.
január 1-től szeptember 30-ig összesen:
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Ft-ban
Térítéses segély jogcíme
Időskorúak járadéka

Kifizetés
főkönyvi adata
2011. 09. 30-án
2.063.925

Igénylés szerinti
Különbözet
kifizetés adata
2011. 09. 30-án
01-09. havi
2.266.275

202.350

Normatív lakásfenntartási támogatás

21.163.200

21.127.900

- 35.300

Ápolási díj

26.091.647

26.074.927

- 16.720

370.000

390.000

20.000

Rendszeres szoc.segély (55 év felett)

14.107.535

14.113.835

6.300

Rendszeres szoc.segély (egészs.kár.)

4.597.480

4.436.380

- 161.100

92.568.800

92.083.971

- 484.829

Gyermektartási díj megelőlegezés

2.355.650

2.355.650

-

Mozgáskorl. közlekedési támogatása

2.695.000

2.695.000

-

Adósságcsökkentési támogatás

5.986.925

5.986.925

-

Adósságkezelési lakásfenntart.támog.

5.695.400

5.695.400

-

Normatív rendsz. gyermekvédelmi támog.

5.550.600

5.550.600

-

Óvodáztatási támogatás

Rendelkezésre állási tám.+bérpótló juttatás

A fenti különbözetek elsődlegesen nem jelentenek jogosulatlan igénylést, vagy le nem hívott járó
támogatást, ugyanis a valós eltérés kiszámításához több tényező torzító hatását kellett kiszűrni, az
alábbiak szerint:
− Nem azonos a figyelembe vételi időszak a két fajta adatnál, mert a főkönyvi könyvelés
adott év, vagy hónap utolsó napjával zár, viszont a térítés igénylését minden hónap 10.
napjáig kell elkészíteni és továbbítani a MÁK felé, amelyben a tárgyhónap 8. napjáig
kifizetett és lekönyvelt segélyek összege található. A hó 10. napja után történt kifizetések
már csak a következő havi igénylésben jelennek meg, viszont a tárgyhavi főkönyvi
könyvelésben szerepelni fognak.
− Számos visszatérítési kötelezettséget állapított meg az önkormányzat a jogosulatlanná vált
korábbi évi kifizetések, támogatási előlegek vonatkozásában, melyek a tárgyhavi
igénylésben csökkentő tételként jelennek meg, azonban a tételek főkönyvi könyvelését
nem az 5. számlaosztályban, hanem bevételi számlákon kell elvégezni.
A felsorolt könyveléstechnikai különbözetekkel korrigált rendezendő eltéréseket az alábbi
összegben állapítottam meg:

Időskorúak járadéka

202.350

Számviteli
szempontból
indokolt
- 202.350

Normatív lakásfenntartási támogatás

- 35.300

33.200

- 2.000

Ápolási díj

- 16.720

-

- 16.720

Térítéses segély jogcíme

Különbözet
2011. 09. 30-án

Tényleges
eltérés
Ft-ban
-
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20.000

Számviteli
szempontból
indokolt
- 20.000

Rendszeres szoc.segély (55 év felett)

6.300

- 6.300

-

Rendszeres szoc.segély (egészs.kár.)

- 161.100

135.450

- 25.650

Rendelkezésre állási támog.+Bérpótló juttatás

- 484.829

484.829

-

Térítéses segély jogcíme

Különbözet
2011. 09. 30-án

Óvodáztatási támogatás

Tényleges
eltérés
Ft-ban
-

A kimutatott eltérésekkel kapcsolatos indoklás a következő:


Normatív lakásfenntartási támogatás: a MÁK Igénylés adata helyes, viszont a főkönyvi
számlán 2.000 Ft helyi - nem normatív – támogatás került tévesen könyvelésre, melynek
átvezetése a helyes főkönyvi számlára indokolt.



Normatív ápolási díj: a főkönyvi számla adata helyes, azonban nem került lehívásra
16.720 Ft ápolási díj összege, melyet a 2011. december havi adatszolgáltatásban
kezdeményeznek, az ügyintéző tájékoztatása szerint.



Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye: a főkönyvi könyvelés helyes, azonban
a MÁK Igénylésben nem került csökkentésre a 2011. 02. 04-i segély visszautalás miatti
25.650 Ft összeg, melyet a 2011. december havi adatszolgáltatásban kezdeményeznek, az
ügyintéző tájékoztatása szerint.



A természetben (ruházati utalvány) nyújtott óvodáztatási támogatás könyvviteli
elszámolására nem alkalmazták a számlarendben erre a célra kijelölt főkönyvi számlát,
hanem azonos módon számolták el a pénzbeli támogatással. Javasoljuk a kétféle
támogatás elkülönített könyvelését kialakítani.
V.
Utóellenőrzési tapasztalatok, az előző ellenőrzés javaslatainak realizálása

A szociális segélyek kifizetését és a kapcsolódó állami támogatás lehívását 2010. évben szintén
ellenőriztük, ezért a jelen vizsgálat utóellenőrzésnek is minősül.
Az utóellenőrzéshez tételes vizsgálat alá vontam a „Rendszeres szociális segély” kifizetések
alapján lehívott állami támogatás 2011. 01.-09. havi dokumentációját.
Megállapítások:
1.) 2011. januári igénylő lapon 507.115 Ft kifizetett összeg helyett tévesen 50.715 Ft
szerepel. A 456.400 Ft különbözet későbbi időpontban - 2011. június hóban - állították be
az állami térítés igénylésébe. Szakmai véleményem szerint célszerű lett volna jelezni a
januári igénylésen, hogy a jelentős összegű hibát melyik időpontban javították ki. A
feljegyzésen osztályvezetői ellenjegyzés is szerepelhetne.
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2.) 2011. júniusi igénylő laphoz mellékeltek egy 2011.02.24-i összesítőt 51.300 Ft
kifizetéséről, amely 2011. március hónapban kimaradt. (Indoklást, jelzést nem
mellékeltek a késedelemről.)
3.) Elmaradt kifizetés miatti igénylés sorban szerepel 2011. június hónapban 507.700 Ft,
amelyről nem tudni, hogy milyen indokkal került oda. Ceruzás írással szerepel, hogy
„egyeztetés”. Javasoljuk, hogy az utólagos ellenőrzést végzők számára is érthető módon
rögzítsék a korrekció okát. (pl. rövid indoklás és a korrekciót ellenjegyző (elismerő)
vezetői aláírás.)
4.) A 2011. július havi igénylésen ceruzás írással szerepel, hogy a 2. oszlopban 135.450 Ft
igénylése október hóban található. Javasoljuk, hogy az utólagos ellenőrzést végzők
számára is érthető módon rögzítsék a korrekció okát. (pl. rövid indoklás, és a korrekciót
ellenjegyző (elismerő) vezetői aláírás.)
5.) 2011. augusztus hónapban az Igénylőlap 1-4. oszlopainak kitöltése megfelelő, azonban
az alátámasztásul szolgáló összesítő táblázatban az a.) és b.) oszlopok adatait felcserélték
6.) Elmaradt kifizetés miatti igénylés sorban szerepel 2011. október hónapban 135.450 Ft,
amelyről nem tudni, hogy milyen indokkal került oda. Javasoljuk, hogy az utólagos
ellenőrzést végzők számára is érthető módon rögzítsék a korrekció okát. (pl. rövid
indoklás, és a korrekciót ellenjegyző (elismerő) vezetői aláírás.)
Az előző évi pénzügyi elszámolásoknál tapasztalt egyeztetési problémák elkerülése, illetve az
eltérések és korrekciók áttekinthetőbb dokumentálása érdekében javasoltuk a rendszeresebb
folyamatba épített és vezetői ellenőrzés alkalmazását.
Tanácsoltuk az informatikai program - könyvelést segítőbb - fejlesztését, illetve javaslatokat
tettünk a kimutatások 3. személy által történő áttekintése, ellenőrzése könnyítésére.
Utóellenőrzési tapasztalataim részben kedvezőek, mert áttekinthetőbb, ellenőrizhetőbb és a
könyveléssel összhangban állóbb volt a 2011. I-III. negyedévi állami támogatás elszámolása az
előző évinél. Ennek érdekében az ügyintéző összesítő segédleteket rendszeresített a
Humánpolitikai Osztálytól havonta kapott segélyezési listákhoz, valamint negyedévente tételesen
egyeztetett a főkönyvi könyveléssel. Az egyeztetések alapján szükségessé váló - eseti jellegű –
számszaki korrekciókat rövid időn belül elvégezték.
Az utóellenőrzési tapasztalataim alapján azonban továbbra is szükségesnek gondolom a
számítástechnikai lehetőségek kiterjesztését a „levonási” listák vonatkozásában.
Tanácsolom az egyeztetéseknél, javításoknál a ceruza használata mellett a végleges adatok tollal
történő megerősítését, az aláírások és dátumozások alkalmazását a munkapapírokon is. A havi
igénylés elkészítésének rövid határideje, valamint az ügyintéző leterheltsége miatt kevés idő
maradt a kontrollálásra, ezért előfordultak adminisztratív hibák a vizsgált időszakban.
Elkerülve a túladminisztrálást esetenként még mindig hiányolhatók a megjegyzések, vagy
indoklások - nagyobb összegnél az osztályvezetői ellenjegyzést is tartalmazó feljegyzések - az
Igénylő lapok, illetve a Humánpolitikai Osztály adatszolgáltatása és a könyvelési adatok
eltéréseinek kimutatásánál, helyesbítésénél. E téren tanácsolom a vezetői ellenőrzés és irányítás
kifejtését.
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Nem került sor a munkavégzést segítő, koordináló jellegű ügyrend, vagy ügyviteli utasítás
kibocsátására, amely a szociális jellegű támogatások elszámolásának, kifizetésének,
könyvelésének és az állami térítés igénylésének adminisztrációs feladatait, módszereit határozza
meg, előírva a belső adatszolgáltatási határidőket és felelősöket.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
megtételét!

Békéscsaba, 2011. november 22.

………………………………………….
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

……………………………………………
Born Valéria
vizsgálatvezető belső ellenőr
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ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.

1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. …………………

……………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 386-4/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
a saját gépjármű használat és a hivatali gépkocsi használat elszámolásának,
a költségek alakulásának ellenőrzéséről
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalánál

Készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai kft. Békéscsaba, Mogyoró
u. 22. szám alatti székhelyén, 2011. december 30-án.
Ellenőrzött időszak: 2011. január 1-től 2011. november 30-ig
Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaendrőd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Szabadság-tér 1.
Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása: Várfi András polgármester
dr. Csorba Csaba jegyző
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.
Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr

8 revizori nap

Felkészülés:

2 revizori nap (2011. december 20-21.)

Helyszíni ellenőrzés:

4 revizori nap (2011. december 22-28. között)

Jelentés készítés:

2 revizori nap (2011. december 29-30.)

1

A vizsgálat célja és feladata:
annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál és a hozzátartozó intézményeknél a
gépkocsi használat szabályait betartják-e, illetve megvalósul-e a költségtakarékos gazdálkodás?
Az ellenőrzés módszere:
A hatályos jogszabályokban, valamint a Polgármesteri Hivatal belső szabályzataiban előírtak
gyakorlatban történő betartásának ellenőrzése a vizsgálati programban részletezett szempontok
szerint. Az elszámolások bizonylati alátámasztottságának szúrópróbaszerű vizsgálata.
Az ellenőrzési tapasztalatok megbeszélése, az esetleges hibák rögzítése, illetve javaslatok
megfogalmazása az ellenőrzési jelentésben.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
- 2011. évi hivatali gépjárművek menetlevelei
- 2011. évi főkönyvi elszámolás a gépjárműhasználat kiadásáról
- 2011. évi kiküldetési rendelvények a saját gépkocsi használatáról
- 2011. évi kiadási pénztári bizonylatok a kifizetésekről
- nyilatkozatok, igénylések a hivatali és saját gépkocsi használatával kapcsolatosan
MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.
Hivatali gépjárműhasználat szabályozása
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetésére,
illetve azok magáncélú használatára vonatkozó belső szabályzatát a Szervezeti és Működési
Szabályzat 26. számú mellékleteként hagyta jóvá. A „Szabályzat a hivatali célú gépjárművek
üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának elszámolására” nevű eljárási
rendet a jóváhagyóval aláíratni és a hatálybalépés dátumát feltüntetni javaslom.
A Hivatal tulajdonában lévő gépjárművek a közúti forgalomban az alábbi feltételek szerint
vehetnek részt:
∗ a KRESZ-ben előírt műszaki állapotban,
∗ érvényes menetlevéllel,
∗ forgalmi engedéllyel,
∗ kötelező gépjármű-biztosítással
A személygépkocsik üzemanyag-elszámolásának alapja a menetlevél,
∗ melyet a gépkocsi vezetője köteles magánál tartani,
∗ gépkocsinként, naprakészen, a valóságnak megfelelően kell vezetni,
∗ a menetlevélen javítani áthúzással lehet, a javítást végző szignálásával.
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∗

a menetlevelet a gépjárművezetőnek, heti igénylés esetén az igénybevevőnek is alá kell
írnia,
∗ A menetlevél szigorú számadású nyomtatvány, az erre vonatkozó előírások szerint kell
nyilvántartani,
∗ a felhasznált vagy rontott okmányokat hiánytalanul – a bizonylatokra vonatkozó
szabályok szerint - kell megőrizni.
∗ A kilométeróra-állásokat a menetlevélen fel kell tüntetni.
Költségelszámolás:
∗ Az üzemanyag és a kenőanyag felhasználás költségét csak számla ellenében lehet
elszámolni. Az üzemanyag előleg elszámolással megegyező munkanapon a gépjárművek
menetleveleit is le kell adni.
∗ A tulajdonos a gépjárművek használata során felmerülő költségeket, valamint a
fenntartásukkal kapcsolatos, jogszabályi rendelkezéseken alapuló díjakat, adókat
megfizeti.
Hivatali gépjárművek:
Üzem
anyag
fogyasztási
norma

rendszám

Márka

típus

Üzem
anyag

LPC-922

Opel Combo

-C Tour Enjoy 1.4-16V Twinport

95 benzin,

6,9 l/100 km

LPC-923

Opel Astra

-H Enjoy 1.6-16V Twinport

95 benzin,

7,2 l/100 km

Az LPC-922 forgalmi rendszámú Opel Combo-C típusú gépjármű hivatali célra történő igénylése
a Hivatal titkárságán történik, az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. Az igénylést, a
használatot megelőző hét utolsó munkanapjának 12 h-ig kell kitölteni.
A gépjármű tényleges használatát az igénybevevő a menetlevél aláírásával igazolja, melyre a
gépjárművezetőnek figyelemmel kell lennie.
Az LPC–923 Opel Astra forgalmi rendszámú gépjármű a polgármester használatában áll, amely
magába foglalja a gépjármű korlátozás nélküli személyes használatát, amellyel kapcsolatos
költségeket a Hivatal viseli. Magáncélú használat esetén az üzemanyag költséget kell megtéríteni.
Hivatali gépjármű magáncélú használata:
A LPC–922 és LPC–923 forgalmi rendszámú gépjárművek magáncélú használata a Képviselőtestület 254/2011.(IV.28.) határozata alapján 2011. május 1-től nem engedélyezett.
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II.
Hivatali gépjárműhasználat gyakorlatának ellenőrzése
1.) OPEL ASTRA /LPC–923/
Várfi András polgármester úr hivatali célú használatában lévő személygépkocsi, amelyet
maga vezet. A gépjárművet használaton kívül az önkormányzat endrődi kirendeltségének
területén tárolják.
A futásteljesítményről naponta menetlevelet állít ki, az induló km-óra állást követően
eseményszerűen feltüntetve az érintett településeket, a megálláskori km-óra állásokat és a
leálláskori km-óraállást. Feltünteti a kezdés időpontját, viszont a munkavégzés időpontjának
rovata minden alkalommal üresen maradt. A következő időszaktól kezdve a rovat kitöltését
tanácsolom.
A 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerinti alapnormán felüli korrekciós tényezők
figyelembevételéhez a menetlevél jobboldali rovatában részletezi a gépjármű-ügyinzéző az
eltérő körülmények között megtett út távolságát.
Ezen adatok utólagos ellenőrzése a menetlevél adatai alapján egyértelmű volt, de több esetben
az ügyintéző által használt „állandó távolságok” km-adatainak elfogadásával történt. Ennek
listáját (Pl. oda-vissza út Bp-re 320 km, Bcs-ra, 82 km, Szegedre 240 km, Szarvasra 40 km,
stb.) tanácsolom rögzíteni a külső ellenőrzés számára is, amely az ügyintéző elmondása
szerint a távolsági térkép adatain alapszik.
A 2011. évi futásteljesítmény megoszlása:
Megtett
összes km
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

2.101
2.629
2.449
1.923
1.543
2.320
1.360
2.680
2.548
2.631
1.856
975
1.939
26.954

Budapesten
63
14
67
37
31
91
24
138
71
60
14
610

MegyeEgyéb város
Normál
székhelyen (Gyomaendrőd) (országúti)
14

17

5

36

586
470
499
569
537
758
336
761
636
644
720
98
335
6.949

1.452
2.131
1.883
1.317
975
1.545
933
1.895
1.769
1.916
1.076
877
1.590
19.359

A menetleveleken lévő km-futást 30 naponként összesítik, a hónap elején felvett üzemanyag
előleggel történő szja-mentes elszámolás érdekében a Pénzkezelési Szabályzat szerint.
Szerencsésebb lenne a naptári hónap utolsó napjával zárni az üzemanyag-elszámolást,
továbbá ezen a napon leállás előtt teletankolni a gépjárművet.
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A megtett úton felhasznált üzemanyag mennyiségét - a felkért szakértő által megállapított –
7,2 liter/100 km alapnorma (növelve a felszámítható korrekciós szorzókkal) alapján számítja
ki a gépjármű ügyintéző egy excel tábla segítségével.
Az elszámolásnál figyelembe vett üzemanyag fogyasztási normákat az alábbi táblázat
szemlélteti:
Műszaki alapnorma: 7,2 l/100 km (szakértő által megállapított)
Téli szorzó:
+ 3 % (december 1-től február 28-ig)
Légkondi szorzó: + 5 % (május 1-től augusztus 31-ig)

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Budapesten
+ 35 %
9,94
9,94
9,72
9,72
10,08
10,08
10,08
10,08
9,72
9,72
9,72
9,94

Megyeszékhelyen
+ 25 %
9,22
9,22
9,00
9,00
9,36
9,36
9,36
9,36
9,00
9,00
9,00
9,22

Egyéb
városban
+ 15 %
8,50
8,50
8,28
8,28
8,64
8,64
8,64
8,64
8,28
8,28
8,28
8,50

Normál
menetben
7,42
7,42
7,20
7,20
7,56
7,56
7,56
7,56
7,20
7,20
7,20
7,42

Összehasonlításként jelzem, hogy a módosított 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerint az
üzemanyag fogyasztási átalány norma 1.600 cm3 motor esetében: 9,5 liter/100 km, amelyhez
viszonyítva kizárólag a budapesti utak esetében nagyobb a ténylegesen elszámolt üzemanyag
norma.
Az üzemanyag egységárként az elszámolási időszakonként képzett átlagárat alkalmazzák,
amely a – jármű rendszámát tartalmazó - üzemanyag vásárlási készpénz-számlákon
feltüntetett fogyasztói ár súlyozásával történik. Erre az üzemanyagár meghatározási
módszerre az 5/1997. (II. 7.) AB határozat figyelembevételével kerül sor.
A 2011. 01-12. havi üzemanyag elszámolás adatai az alábbiak:
Megtett
út
km
Január
Február
Március

2.101
2.629
2.449

Korr.norma Üzemanyag Kiadásként Üzemanyag Benzinkúton
kifizetett
számlák
elszámolt
számlák
szerint
összeg
szerinti
üzemanyag
szerinti
felhasznált
üzemanyag
költség
átlagár
üzemanyag
Ft
liter*
Ft
Ft/l
liter
163,73
366,90
60.073
119,02
43.668
200,65
372,12
74.666
174,22
64.830
183,41
380,66
69.817
169,67
64.586
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Megtett
út
km
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
(2 db)
December
Összesen:
Le: magán
megtérített
Hivatali #:

1.923
1.543
2.320
1.360
2.680
2.548
2.631
1.856
975
1.939
26.954
- 840
26.114

Üzemanyag Kiadásként Üzemanyag Benzinkúton
Norma
kifizetett
elszámolt számlákon
számlák
szerint
összeg
üzemanyag lévő tankolt
képzett
felhasznált
üzemanyag
költség
átlagára
üzemanyag
Ft
liter*
Ft
Ft/l
liter
145,53
383,20
55.767
130,25
49.912
123,23
393,03
48.433
121,87
47.898
183,88
379,06
69.702
132,74
50.316
108,74
374,01
40.670
102,44
38.314
211,43
385,45
81.469
167,95
64.736
193,89
387,09
75.053
132,99
51.479
198,18
398,68
79.010
170,69
68.051
142,92
402,47
57.520
149,11
60.012
71,26
404,67
28.836
83,58
33.822
147,77
394,81
58.339
108,79
42.951
2.074,62
385,31
799.380
1.763,22
680.575**
- 70,89
2.003,73

- 26.649
772.731

-

-

* Figyelembe veendő, hogy 2011. január 4-én teletankkal indult a jármű, amely előző évi vásárlás,
így annak mennyiségével és értékével növelni szükséges a tényleges üzemanyag vásárlást az
összehasonlításkor. (Leálláskor volt-e teletank?)
** A gépjármű ügyintéző feltételezése szerint nem került valamennyi vásárlási számla leadásra, ami
szintén torzítóan hat az összesítésre.

A hivatali személyautó magáncélú használataként 2011. január-április időszakban került sor
26.649 Ft megtérülésre, melyet a polgármester úr részére kiszámláztak. Ezt követően
magáncélú igénybevételre nem került sor.
Az önkormányzat által képzett üzemanyag egységár és az APEH által közzétett üzemanyag
egységár összehasonlítása:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október

Átlagár
367
372
381
383
393
379
374
385
387
399

APEH ár
350
365
368
369
380
389
387
373
391
385

Ft/liter
eltérés
17
7
13
14
3
- 10
- 13
12
-4
14
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November
December

Átlagár
402
405
395

APEH ár
400
400
400

eltérés
2
5

-5

2.) OPEL COMBO /LPC–922/
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak hivatali célú használatára szolgáló gépjármű, amelyet
Győrfi László gépkocsivezető hajt. A gépkocsi hivatali célú használatára irányuló kérelmet
előző hét péntek délig kell leadni a Titkárságra, ahol azokat rendszerezik. Az optimalizált heti
tervet a jegyző úr hagyja jóvá, amelynek megfelelően kerül sor a menetlevél kibocsátására.
A gépjárművet használaton kívül a Polgármesteri Hivatalnál lévő garázsban tárolják.
A gépkocsivezető a futásteljesítményről naponta menetlevelet vezet, az induló km-óra állást
követően eseményszerűen feltüntetve az érintett településeket, a megálláskori km-óra
állásokat és a leállás km-óraállását. A menetleveleket mind a járművezető, mint az
igénybevevő dolgozó aláírással hitelesítette.
A menetlevél tartalmazza a kezdés időpontját, viszont a munkavégzés időpontjának rovata
minden alkalommal üresen maradt. A következő időszaktól kezdve a rovat kitöltését
tanácsolom.
A 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerinti alapnormán felüli korrekciós tényezők
figyelembevételéhez a menetlevél jobboldali rovatában részletezi a gépjárművezető az eltérő
körülmények között megtett út távolságát.
Ezen adatok utólagos ellenőrzése a menetlevél adatai alapján egyértelmű volt, de több esetben
a gépjárművezető által alkalmazott „állandó távolságok” km-adatainak elfogadásával történt.
Ennek listáját (Pl. oda-vissza út Bp-re 320 km, Bcs-ra, 82 km, Szegedre 240 km, Szarvasra 40
km, stb.) tanácsolom rögzíteni a külső ellenőrzés számára is, amely az ügyintéző elmondása
szerint a távolsági térkép adatain alapszik.
A COMBO 2011. évi futásteljesítményének megoszlása:
Megtett
összes km
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember

3.244
5.463
1.693
2.030
1.463
1849
1.875
3.250
1.522
2491

Budapesten
108
190
187
40
-

MegyeEgyéb város
Normál
székhelyen (Gyomaendrőd) (országúti)
164
137
79
103
36
69
86
98
80
80

869
667
295
406
268
586
1.008
735
939
560

2.103
4.469
1.319
1.334
1.119
1.194
781
2.417
503
1.851
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Megtett
összes km
Október
November
December
Összesen

2.419
2.168
863
1.106
601
32.037

Budapesten
141
133
799

MegyeEgyéb város
Normál
székhelyen (Gyomaendrőd) (országúti)
100
249
84
76
1.441

787
496
433
285
164
8.498

1.391
1.290
346
745
437
21.299

A menetleveleken lévő km-futást 30 naponként összesítik, a hónap elején felvett üzemanyag
előleggel történő szja-mentes elszámolás érdekében a Pénzkezelési Szabályzat szerint.
Szerencsésebb lenne a naptári hónap utolsó napjával zárni az üzemanyag-elszámolást,
továbbá ezen a napon leállás előtt teletankolni a gépjárművet.
A megtett úton felhasznált üzemanyag mennyiségét - a felkért szakértő által megállapított –
6,9 liter/100 km alapnorma illetve 2011. június 1. óta autógázzal történő vegyes üzemelés
miatt 8,28 liter/100 km alapnorma (növelve a felszámítható korrekciós szorzókkal) alapján
számítja ki a gépjármű ügyintéző egy excel tábla segítségével.
Az elszámolásnál figyelembe vett üzemanyag fogyasztási normákat az alábbi táblázat
szemlélteti:
Műszaki alapnorma: 6,9 l/100 km, ill. 8,28 l/100 km (2011.06.01-től)
Téli szorzó:
+ 3 % (december 1-től február 28-ig)
Légkondi szorzó: + 5 % (május 1-től augusztus 31-ig)

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Budapesten
+ 35 %
9,52
9,52
9,32
9,32
9,66
11,59
11,59
11,59
11,18
11,18
11,18
11,43

Megyeszékhelyen
+ 25 %
8,83
8,83
8,63
8,63
8,97
10,76
10,76
10,76
10,35
10,35
10,35
10,60

Egyéb
városban
+ 15 %
8,14
8,14
7,94
7,94
8,28
9,94
9,94
9,94
9,52
9,52
9,52
9,77

Normál
menetben
7,11
7,11
6,90
6,90
7,25
6,69
6,69
6,69
8,28
8,28
8,28
8,53

Összehasonlításként jelzem, hogy a módosított 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerint az
üzemanyag fogyasztási átalánynorma 1.400 cm3 motor esetében: 8,6 liter/100 km, illetve
autógázas vegyes üzemnél 10,32 l/100 km, amelyhez viszonyítva a budapesti és
megyeszékhelyi utak esetében nagyobb a ténylegesen elszámolt üzemanyag norma.
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Az üzemanyag egységárként az elszámolási időszakonként képzett átlagárat alkalmazzák,
amely az üzemanyag vásárlási készpénz-számlákon feltüntetett fogyasztói ár súlyozásával
történik. Erre az üzemanyagár meghatározási módszerre az 5/1997. sz. AB határozat
figyelembevételével került sor.
Az üzemanyag vásárlási számlákkal kapcsolatos hiányosságok:
∗ az /LPC–922/ forgalmi rendszám feltüntetése minden esetben elmaradt, kizárólag a
Polgármesteri Hivatal címe szerepel. Ennek pótlására a következő időszakban fontos
odafigyelni.
∗ Előfordult romániai üzemanyag vásárlás, amely során nem kért, vagy nem kapott
számlát, csak nyugta (bon) áll rendelkezésre. A jövőben a jármű rendszámát is
tartalmazó, üzemeltető nevére kiállított vételi számla fogadható el a határon kívüli
tankolásról is.
A 2011. 01-12. havi üzemanyag elszámolás adatai az alábbiak:

Megtett
út

Január
Február
Március
Április
Május
(2 db)
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
(2 db)
December
(2 db)
Összesen:

km
3.244
5.463
1.693
2.030
1.463
1.849
1.875
3.250
1.522
2.491
2.419
2.168
863
1.106
601
32.037

Norma
Üzemanyag Kiadásként
szerint
számlák
elszámolt
felhasznált
képzett
üzemanyag
üzemanyag
átlagára
költség
liter
Ft/l
Ft
244,98
402,11
121,23
150,56
105,31
141,22
177,31
293,71
145,64
214,87
216,22
194,68
78,57
99,44
53,29
2.639,14

367,57
378,07
380,10
384,50
390,62
384,54
306,30
268,51
274,54
262,54
285,34
281,47
286,09
293,60
316,91
324,39

90.047
152.026
46.081
57.892
41.135
54.305
54.310
78.864
39.984
56.412
61.696
54.797
22.478
29.195
16.888
856.110

Üzemanyag számlák
szerinti üzemanyag Benzinkúton
kifizetett
liter*
összeg
autógáz
benzin
Ft
93,29
257,15
109,04
183,75
151,86
134,99
58,88
83,46
25,77
1.098,19

238,83
398,34
118,24
164,09
140,74
116,90
105,04
135,62
51,50
70,41
77,48
60,04
24,63
45,03
24,14
1.772,33

87.786
150.600
44.943
63.093
54.976
44.953
60.749
105.463
44.075
66.727
65.440
54.896
23.977
37.725
16.134
921.537

* Figyelembe veendő, hogy 2011. január 4-én teletankkal indult a jármű, amely előző évi vásárlás, így annak
mennyiségével és értékével növelni szükséges a tényleges üzemanyag vásárlást az összehasonlításkor.

Az Opel Combo hivatali gépjárművet magáncélú használatra nem igényelték 2011. januáráprilis időszakban, majd 2011. május 1-től megszünt ennek lehetősége.
Az önkormányzat által képzett üzemanyag egységár és az APEH által közzétett üzemanyag
egységár összehasonlítása:
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Képzett ár
Benzin+gáz
együtt

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

368
378
380
385
391
385
306
269
275
285
263
281
286
294
317

APEH ár
benzin
350
365
368
369
380
380
389
387
373
391
385
400
400
400
400

Ft/liter
APEH ár
autógáz
221
222
221
221
220
223
223
223
223

3.) Összegzés és javaslatok a hivatali gépjárművek ellenőrzéséről
A gépjármű használattal és havi elszámolással kapcsolatos dokumentáltság - a leírt alaki
hiányosságok kivételével – megfelelően áttekinthető, külső személy által kis segítséggel jól
ellenőrizhető. A felvett előleggel a jármű vezetői havonta elszámoltak, esetenként havi két
elszámolásra is sor került.
Az üzemanyag kiadások elszámolási rendszere tartalmaz jelentős költség-takarékossági
elemet, mivel döntő mértékben alacsonyabb fogyasztási normákkal számították ki, a
vonatkozó kormányrendeletben meghatározott átalánynormához viszonyítva.
Az üzemanyagárak tekintetében az önkormányzat által alkalmazott súlyozott átlagár általában
nagyobb, mint az APEH által közzétett üzemanyagár, azonban ennek összesített 2011. évi
különbsége 8-9 ezer Ft többlet volt kocsinként.
Tanácsolom megfigyelni és felderíteni a ténylegesen beszerzett üzemanyag mennyiség és a
korrekciós alapnorma szerint elszámolt üzemanyag mennyiség közötti eltérést mindkét jármű
vonatkozásában, mivel a 2011. évi tények szerint az Astrába a normánál kevesebb, a
Combóba viszont több üzemanyag mennyiséget tankoltak a benzinkutakon.
Az üzemanyag megtakarítás a jármű vezetőjének adóköteles jövedelme az 1995. évi CXVII.
törvény a személyi jövedelemadóról 27. § (2) bekezdése alapján, ugyanakkor a „ráfizetést” a
járművezetőnek kell fedeznie saját jövedelméből, illetve jelezniük a lényeges eltérést a
fogyasztási normától.
A menetlevelek havi összesítése és az üzemanyagköltség megállapítása számítógéppel
történik a gépjármű ügyintéző által szerkesztett excel formátumban. A kinyomtatott táblákat,
elszámolásokat javasoljuk a készítője által aláírni, a számítógépen havonta lementeni,
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évvégén összesítő táblázatot készíteni az alul- vagy túlfogyasztást figyelni és intézkedéseket
kezdeményezni.
Javaslom a belső szabályzat bővítését a betartandó előírásokkal (névre szóló számla,
rendszám feltüntetése, hóvégén teletankkal történő leállás, beszerzési számlák hiánytalan
leadása, fogyasztás felülvizsgálata, stb.), valamint annak pontosabb leírásával, ahogyan az
üzemanyag elszámolása ténylegesen megvalósul a Polgármesteri Hivatalnál (alapnorma,
korrekcióval, vegyes üzemelés tankolási rendje, képzett egységárak, gépjármű ellenőr aláírási
és adatmentési kötelezettsége, stb).
III.
Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használatának szabályozása
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 22. számú
mellékleteként hatályba léptetett Kiküldetési Szabályzat 2.2.3. pontjában szabályozták a saját
tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használatát.
A belföldi utazás költség elszámolásának alapja a Kiküldetési rendelvényben feltüntetett
kilométer távolság. A saját gépkocsival megtett út hosszát térkép, vagy érvényes távolsági
autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.
Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a 60/1992.
(IV.1.) Korm. rendelet 4. §.-ban meghatározott alapnorma átalányt kell figyelembe venni,
valamint az APEH által közzétett üzemanyagárat. A gépjármű fenntartási költségtérítése 9 Ft/km
összegű átalánnyal történik, mert ebben az esetben nem keletkezik szja fizetési kötelezettség.
A kiküldetések során csak a saját vagy a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi
használható. A felmerült költségek elszámolásához szükséges a forgalmi engedély és a kötelező
biztosítás befizetését igazoló szelvény másolata.
A saját tulajdonú gépkocsi használatát megelőzően a munkavállaló írásbeli nyilatkozatot ad arról,
hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem
lép fel a Polgármesteri Hivatallal szemben.
Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni, az adatokban bekövetkezett
változást haladéktalanul be kell jelenteni. A nyilatkozatokat a személyzeti ügyintézőnek a
dolgozó személyi anyaga között kell megőriznie.
Észrevételem, hogy a saját gépkocsival történő munkába járás belső szabályait nem rögzítették,
annak elszámolását hiányosan kitöltött kiküldetési rendelvényen eszközölték, amelyet módosítani
javaslok a „kiküldetés” és a „munkába járás” fogalmi és elszámolási különbségei miatt. A járó
költség meghatározása (9 Ft/km) helyesen történt.
Az irányadó jogszabályi rendelkezéseket részben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 25. § (2-4) bekezdései, a 3. §. /10, 11, 16, 83,/ pontjai, a 7. §. (1) bek. /g, q, r/
pontjai, másrészt a munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet tartalmaznak.
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IV.
Saját tulajdonú hivatali célú gépjárműhasználat ellenőrzése
A belső ellenőrzés során a 2011-ben elszámolást benyújtó dolgozók nyilatkozatait ellenőriztem,
melyet külön dossziéban tárolnak a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Hiányosságot nem
tártam fel. Javaslom kimutatás naprakész vezetését a dossziéban lefűzött nyilatkozatokról.
A 392122. számú főkönyvi könyvelési karton 2011. január 1-november 30-i adatai alapján
kigyűjtöttem a saját gépkocsi használat címén teljesített kifizetéseket, mind a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, mind az önálló gazdálkodó egységgel nem rendelkező költségvetési
intézmények vonatkozásában. A számviteli nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazta:

Polgármesteri Hivatal

Városi Könyvtár
Közművelődés, Közgyűjtem.
és Turiszt. Szolg. Intézmény
Térségi Humánsegítő Szolgálat

Alapfokú Művészetoktatási Int.

Összesen:

Polgári
védelem

Kiküldetés

5 fő

1 fő

8 fő

1.059.598 Ft

63.923 Ft

125.485 Ft

Összesen

Munkába
járás

Mezőőrök
közl. ktsgei

18 fő

4 fő

1.729.303 Ft

480.297 Ft

4 fő

2 fő

2 fő

665.319 Ft

89.406 Ft

575.913 Ft

3 fő

1 fő

2 fő

180.609 Ft

41.013 Ft

139.596 Ft

9 fő

-

9 fő

275.679 Ft

-

275.679 Ft

10 fő

7 fő

3 fő

365.502 Ft

277.021 Ft

88.481 Ft

44 fő

14 fő

5 fő

1 fő

24 fő

3.216.412 Ft

887.737 Ft

1.059.598 Ft

63.923 Ft

1.205.154 Ft

A kiadások egy része saját gépkocsival és bérlettel történő munkába járás költsége, másik része a
mezőőrök havi közlekedési átalánya és a kutyabefogás útiköltsége volt, harmadrészt a kiküldetési
rendelvény alapján elszámolt utazási költség.
A tételek pénztári kifizetési bizonylatainak ellenőrzésekor derült ki, hogy a közlekedési
költségtérítések egy része nem saját gépkocsival, hanem vonattal, autóbusszal történt.
A saját gépkocsi használat hivatali célú elszámolása a belső szabályzat szerinti kiküldetési
rendelvényeken történt az előírt üzemanyag fogyasztási átalánynormák alkalmazásával és az
APEH üzemanyagárak figyelembevételével, valamint 9 Ft/km fenntartási normaköltség
felszámításával. A kiküldetési rendelvényeket a belső szabályzatban előírt munkahelyi vezetők
írták alá, illetve polgármester úr engedélyezte az intézményvezetőkét. A nyomtatványok
kitöltése, áttekinthetősége megfelelő volt, hiányosságot nem tártam fel. Az utazás célja a
rendelvényen szerepelt.
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Az elszámolások kifizetés előtti ellenőrzése a gépjármű ügyintéző Csényi István feladata, aki
számítógépes térkép és excelbe foglalt paraméterek segítségével kiszámolta az utazás költségét,
melyet a rendelvényen lévővel összehasonlított, vagy ha nem töltötték ki, úgy beírta a Ft-adatot.
Gyakran egy tételben szerepelt az üzemanyagköltség és a fenntartási költség.
Javaslom ezt külön sorban feltüntetni, a MÁK-hoz történő adatszolgáltatás és a külső
ellenőrizhetőség érdekében. A kiküldetési rendelvények ellenőrzését az ügyintéző aláírásával
igazolta, emellett javaslom a helyesnek vélt összeg kipipálását is jelölni.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
meghozatalát.

Lezárva (egyeztetés után): Gyomaendrőd, 2011. december 30 .

……………………………..

………………………….

Gábor Szilvia

Born Valéria

belső ellenőrzési vezető

vizsgálatvezető belső ellenőr
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ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.
1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28.§ (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)
2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29.§ (1) és (2) bek.) Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött
szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. december 30.

……………………………….
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 347-4/2011.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a Gyomaközszolg Kft gazdálkodásának vizsgálatáról, a tulajdonosi elvárások
érvényesülésének, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer működésének
ellenőrzési tapasztalatairól

Készült az ellenőrzést végző Cs. A. Cs kft. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti
székhelyén, 2011. december 15-én.

Ellenőrzött időszak: 2010. 01. 01-től 2011. 09. 30-ig

Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaközszolg Kft, 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Ellenőrzéskor a társaság vezetőjének neve, beosztása: Fekete József ügyvezető
Szaniszló András számviteli csoportvezető
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.

Ellenőrzési napok:
Born Valéria belső ellenőr 12 revizori nap
Felkészülés:
Helyszíni ellenőrzés:
Jelentés készítés:

1 revizori nap (2011. 11. 16.)
10 revizori nap (2011. 11. 17. - 2010. 11. 30.)
1 revizori nap (2011. 12. 01. )
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A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a Gyomaközszolg Kft az előírásoknak
megfelelően gazdálkodik-e, valamint a tulajdonos önkormányzat elvárásai érvényesülnek-e? A
hulladékgazdálkodási rendszer működésének felülvizsgálata.
Az ellenőrzés módszere: a szabályozási környezet (Alapító okirat, Társasági szerződés, kötelező
belső szabályzatok, munkaköri leírások, munkaszerződések) vizsgálata, a jogszabályi előírások
betartásának ellenőrzése.
A bevételek szerződéses alátámasztottságának ellenőrzése. A költségelszámolás helyességének
felülvizsgálata, a gépek és járművek üzemanyag-elszámolásának, a tárgyi eszköz és
készletnyilvántartások vezetésének ellenőrzése.
2010. évi és 2011. I-III. negyedéves főkönyvi könyvelés adatainak ellenőrzése a számviteli
nyilvántartások (munkabér-elszámolás, vegyes bizonylatok, stb.) és az alapbizonylatok (pénztári
és banki bizonylatok, kimenő-bejövő számlák, stb.) mintavételes vizsgálata útján.
A hulladékgazdálkodási rendszer működésének ellenőrzése.
Rendszerjellegű vagy eseti hiányosságok feltárása, javaslattétel.
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
− Alapító okirat, Társasági szerződés, cégkivonat,
− Önkormányzati határozatok, FB ülési jegyzőkönyvek, határozatok
− kötelező belső szabályzatok (számviteli politika, pénz és értékkezelési szabályzat),
− munkaköri leírások, munkaszerződések, munkabér-elszámolás,
− vegyes (belső) bizonylatok és az alapbizonylatok (pénztári és banki bizonylatok, kimenőbejövő számlák, menetlevelek, gépidő nyilvántartás)
− főkönyvi kivonat, éves beszámoló, adóbevallások, adófolyószámla,
− megbízási szerződések, vállalkozási és szolgáltatási szerződések,
− tárgyi eszköznyilvántartás, amortizáció elszámolás
− anyag- és készletgazdálkodás bizonylatai

A felsorolt dokumentumok vizsgálatát, egyeztetését követően személyes megbeszélés a Kft
ügyvezetőjével, ügyintézőjével és a számviteli szolgáltatást (könyvelést, bérszámfejtést) nyújtó
csoportvezetővel.
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.
Szabályozási környezet vizsgálata
A GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) 2006. 10. 09-én került bejegyzésre a Békés megyei Bíróság
cégnyilvántartásába Cg.04-09-007188 cégjegyzékszámon. Az egyszemélyes gazdasági társaság
alapítója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
A létesítő okirat kelte 2006. június 29. amely napon kivált a GYOMASZOLG IPARI PARK
Építő és Szolgáltató KFT-ből az önkormányzat képviselő-testületi döntése alapján. Az alapító
okirat ezt követő változásait a cégnyilvántartásba bejegyezték. Az ellenőrzött időszakban 2010.
április 29-én, november 4-én és 2011. augusztus 15-én került módosításra a Kft társasági
szerződése.
A cég jegyzett tőkéje az alapításkori 5 millió Ft-ról 2009. évben 9,9 millió Ft-ra emelkedett
önkormányzati képviselő testületi döntés alapján, amely pénzbeli törzstőke.
Cégképviseletre jogosult Fekete József (Mezőberény) ügyvezető 2011. 09. 01-től 2016. 08. 30-ig,
melyet megelőzően Egeresi András (Békéscsaba) töltötte be az ügyvezetői tisztséget,
nyugállományba vonulásáig.
Könyvvizsgálatot a „KENZÁL” Kft (Szarvas) végzett 2010. 05. 31-ig egy éves, majd 2010. 06.
01-től 2015. 05. 31-ig folyamatos megbízási szerződés keretében.
A Kft Felügyelő Bizottságát 2010. 11. 05-én választotta meg a Képviselő-testület négy éves
időtartamra 2014. 11. 30-ig. FB tagok: Betkó József, Iványi Lajosné, Béres János.
A társaság feladatát képezi az alapító által kötelezően ellátandó tevékenység végzése - az
Önkormányzat képviselő testületi határozata alapján - nevezetesen a lakossági és vállalkozási
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. Ez magába foglalja a kommunális hulladék gyűjtését,
elszállítását, ártalmatlanítását, a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítását és
megvalósítását, valamint a közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítését bel- és
külterületen, továbbá a gyepmesteri telep üzemeltetését.
A Kft szakmai tevékenységét a hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvények, helyi rendeletek
messzemenő figyelembe vétele mellett végzi. A lakossági visszajelzésekről a tulajdonos
Önkormányzatot tájékoztatta (pl. a kötelező ürítés, lomtalanítás, stb.). A törvényesség betartását a
rendszeresen ülésező Felügyelő Bizottság figyelemmel követi.
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A társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendje nem készült el, melyet pótolni szükséges.
A Kft a számviteli törvényben kötelezően előírt belső szabályzatokkal rendelkezik (számviteli
politika, számlarend, értékelési-, leltározási-, selejtezés-, bizonylati- pénz és értékkezelési
szabályzatok). A 2008. évi keltezésű belső szabályzatok aktualizálásáról gondoskodni szükséges
a jogszabályváltozást követő 90 napon belül, amely az ügyvezetés feladatköre. (pl. kisértékű
eszközök értékhatára 50 ezer Ft helyett 100 ezer Ft, ill. részletesebb számlatükör.)
A Kft ügyvezető igazgatója megbízásos jogviszonyban tevékenykedik, a kötelezettségeit és jogait
az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés, valamint a Kft társasági szerződése rögzíti.
A Kft által – a Munkatörvény Könyv szabályai szerint - foglalkoztatott állandó munkavállalók
száma 2010-ben 11 fő, 2011-ben 12 fő, valamennyien határozatlan idejű munkaszerződéssel és
munkaköri leírással rendelkeznek, amelyekben a munkavégzés szabályait és díjazását rögzítették.

II.

A Kft által elvégzett tevékenység dokumentálása, pénzügyi-számviteli
elszámolása, a vagyon nyilvántartása

A Gyomaközszolg Kft által elvégzett tevékenység ellenőrzését elsődlegesen a rendelkezésre álló
bizonylatok alapján tudtam vizsgálni. Ennek során áttekintettem a Kft éves tervét, annak
teljesítésről az Önkormányzat részére készített negyedéves beszámoló jelentéseket, az FB ülések
igen részletes jegyzőkönyveit, a szolgáltatással kapcsolatos kimenő számlákat a beérkező
költségszámlákat, a munkabér elszámolásokat, a főkönyvi kivonatokat és analitikus
nyilvántartásokat.
Az ellenőrzés során meggyőződtem arról, hogy a Kft-nél a szerződéses fegyelem kiemelt
fontosságú, mind a lakossági, mind a közületi vevőkkel írásbeli szerződéses kapcsolatban állnak,
amely a kimenő számlazás egyik alappillére.
A ténylegesen elvégzett munka több síkon dokumentálásra került, (kukaürítés regisztrációja
vonalkód leolvasás útján, jelenléti ívek, gépjármű menetlevelek, hulladékok továbbadását igazoló
szállítólevelek, számlák stb.) Ezek az alapbizonylatok támasztják alá a Kft által kibocsátott,
valamint a beszállítók, szolgáltatásnyújtók beérkező számláit.
A kft ügyvitelét megbízási szerződés alapján a Gyomaszolg Kft látja el, amely szervezet
korábban magát a főtevékenységet és annak pénzügyi-számviteli elszámolását is végezte.
Jelenleg „Saldó” elnevezésű számítógépes programmal könyvelnek, a bér és tárgyi
eszköznyilvántartás is számítógépre szervezett, azonban más fajta szoftverrel.
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Tanácsolható olyan komplex, integrál számviteli rendszer alkalmazása, amely egyszeri
adatbevitellel elvégzi az analitikus és főkönyvi könyvelést, elkészíti az adó és járulék
bevallásokat, létrehozza a munkaügyi be- és kiléptető és bérelszámolási papírokat, elkészíti a
házipénztári bizonylatokat. Jelenleg többszöri adatrögzítésre van szükség, mert többféle egyedi
program áll rendelkezésükre.
A Kft alkalmazásában állók létszáma 12 fő, többen minimál bért kapnak, illetve
részmunkaidőben dolgoznak. A bérszámfejtés, a járulékok elszámolása és befizetése naprakész,
megfelelően dokumentált, melyet a számviteli csoportvezető tételesen ellenőrzött. Valamennyi
alkalmazott munkaügyi dossziéját áttekintettem. A havi bérfeladásokat ellenőriztem, ezen belül
két havi bérszámfejtést (2011. január, szeptember) tételesen is. Precíz elszámolást tapasztaltam,
hibát nem tártam fel.
A belső ellenőrzés során vizsgálat alá vontam a 2010. évi és 2011. I-III. negyedévi a banki és
pénztári bizonylatokat, a főkönyvi számlákra könyvelt tételeket. Ellenőriztem a kibocsátott
számlákat, azok szerződéses alátámasztottságát, az ÁFA elszámolását. Vizsgáltam a költségek
elszámolását, kiemelten a Gyomaszolg Kft által benyújtott szállítói számlákat. Áttekintettem az
adófolyószámlát, amely hátralékot, vagy késedelmes fizetést nem mutatott.
Vizsgáltam a számviteli csoportvezető által készített vegyes bizonylatokat, amelyeken
szabálytalan könyvviteli kontírozást nem állapítottam meg. Formai szempontból tanácsolom a
vegyes bizonylatok számítógépes előállítását, a jelenlegi füzetlapos kézirat helyett. A vegyes
bizonylatokon is javaslom két aláírás meglétét (négy szem elve), a készítő és a könyvelő nevét és
szignóját.
A számviteli vezető által készített „jóváíró számlák” (helyesbítő számlák) alkalmazását mellőzni
tanácsolom, vagy szabályzatban leírni az alkalmazás rendjét az áttekinthetőség, és
ellenőrizhetőség érdekében.
A vizsgált időszak könyvelési adatai alapján az alábbi teljesítésekre került sor:
Ezer Ft-ban
Főkönyvi kivonat adatainak összevetése:
1. szlao

Befektetett eszközök

2. szlao

Készletek

3. szlao

2010.12.31

2011.09.30.

1.335

1.281

72

195

Követelések

26.515

13.494

Ebből: vevők

6.514

12.000

egyéb követelések

- 365

- 462

értékpapírok

2.641

261
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Főkönyvi kivonat adatainak összevetése:

2010.12.31

2011.09.30.

pénzeszközök

2.711

1.695

aktív időbeli elhatárolás

6.811

-

1-3. szlao.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

27.922

14.970

4. szlao

FORRRÁSOK ÖSSZESEN:

30.383

19.759

41. szlacsop.

Saját tőke

13.582

11.120

45. szlacsop.

Szállítók

9.195

9.278

46. szlacsop.

Egyéb kötelezettségek (adók)

2.105

1.313

47. szlacsop.

Egyéb kötelezettségek (járulékok)

896

674

48. szlacsop

Passzív időbeli elhatárolás

4.605

-

- 2.461

- 4.789

Eszköz-forrás különbözet (Veszteség)
5. szlao

Költségek összesen

67.281

48.017

8. szlao.

Ráfordítás összesen

4.558

22

9. szlao.

Bevételek összesen

69.378

43.250

- 2.461

- 4.789

Bevételek-költség és ráfordítások különbsége

A Kft bizonylati fegyelme, számviteli elszámolási, adózási helyzete, beszámolási rendje a
vizsgált időszakban szabályszerű, megbízható volt, amelyet az előírt végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező könyvviteli szolgáltató tevékenysége alapozott meg.
A KENZÁL Kft könyvvizsgálata során a 2010. éves beszámolót fenntartás nélkül záradékolta.
A számviteli dokumentációk (analitikus és főkönyvi könyvelési kartonok, könyvelési naplók,
adó- és járulékbevallások, stb.) elsődlegesen a számítógépeken állnak rendelkezésre,
takarékossági okból mellőzik a papíralapú kinyomtatást. A külső – és belső - ellenőrzés igénye
szerint állították elő a kért kimutatásokat. (pl. NAV részére 2000 oldal számlakarton nyomtattak
ki 2011. novemberében a TAO ellenőrzéshez) Tanácsoljuk a Kft Számlarendjében rögzíteni,
hogy a hatályos előírások szerint mit kell évente papíralapon is kinyomtatni és cégszerűen aláírva
megőrizni.
Az informatikai biztonsági szabályzatban tanácsoljuk előírni, hogy milyen időpontban milyen
típusú adatmentéseket és biztonsági mentéseket szükséges elvégezni.
A Kft jelenlegi működésének sajátossága, hogy a hulladékszállítási, szelektív hulladékgyűjtési
tevékenységéhez szükséges tárgyi eszközöket bérbe veszi, ezáltal saját állományban nem
szerepel.
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A készletek szintje alacsony, raktáron új munkavállalói védőkesztyű és láthatósági mellény,
valamint a lakosság részére értékesített műanyag hulladékgyűjtő zsák található.
A Kft a ciklikus díjbeszedését követően átmenetileg szabad pénzeszközeit nem az alacsony
kamatozású banki folyószámláján tartja, hanem nagyobb hozam reményében az OTP-nél helyezi
el befektetési jegy, lekötött betét, állampapír formájában. A forgatási célú értékpapírok
viszonylag likvidek, biztonságosak, ennél fogva mérsékeltebb hozamúak. Az OTP értékpapírszámlán tartja nyilván a tranzakciókat, amely alapján, illetve az a rendelkezésre álló
alapbizonylatok szerint a kft könyvelésében is rögzítik az állományváltozást, illetve elszámolják
árfolyam-különbözetek pénzügyi eredményét.
A követelések kezelése a jogszabályoknak megfelelő, a mérleg fordulónapra szóló
visszaigazolások rendelkezésre állnak, melyek egyben fizetési felszólítások a tartozások
rendezésére. A vevőegyenlegeket lejárat szerinti bontásban tartják nyilván, amely azok
minősítésének és az értékvesztés képzésnek és elszámolásnak az alapja.
Évvégén a számviteli törvény előírásai szerint – az összemérés elvét követve - aktív és passzív
időbeli elhatárolások elszámolására került sor, amelynek bizonylati alátámasztottságát a
számviteli csoportvezető ellenőrzi, illetve az elhatárolások vegyes bizonylatait elkészíti, összegeit
megállapítja. (pl. tárgy évet érintő, de következő évben beérkező költségszámlák, következő
évben kiszámlázásra kerülő, de tárgyévet érint lakossági hulladékszállítási díjak, vagy az idén
kifizetett, de csak a következő évet érintő előfizetési díjak, stb.) A jogszabály szerint az aktív és
passzív elhatárolásokat a következő év elején vissza kell vezetni, amelyre sor kerül.
2011. I-III. havi eredményéről az alábbi számszaki jelentést adták:
ezer Ft-ban
2011. 09. 30.
BEVÉTELEK

56.487

- hulladékszállítás

52.310

- gyepmesteri telep

4.177

KIADÁSOK

55.518

- hulladékszállítás

51.341

- gyepmesteri telep

4.177

EREDMÉNY

969

- hulladékszállítás

969

- gyepmesteri telep

0
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A bevételek tartalmazzák a szelektív hulladékgyűjtésből származó 1892 ezer Ft értékesítési
árbevételt. A költségek tartalmazzák a vállalkozási szerződés szerint végrehajtott lomtalanítás
2.022 ezer Ft költségét, amely az alábbi tételekből áll:
Lomtalanítás szállítási költsége
Lomok ártalmatlanítása

1.145 ezer Ft
877 ezer Ft

III. A tulajdonosi érdekek érvényesülésének vizsgálata
A tulajdonosi elvárások érvényesülését a Felügyelő Bizottság tevékenysége, kontroll szerepe
biztosítja. A Kft ügyvezetője az évente 3-4-szer ülésező FB részére a munkavégzéssel, a
gazdálkodással és pénzügyi helyzettel kapcsolatos tájékoztatást megadta, amelyet az ülésekről
készített jegyzőkönyvek támasztanak alá.
Az ügyvezetőt a polgármester nevezte ki, munkaköri feladatait írásba foglalták.
A társaság a Gyomaszolg Kft-ből kiválás útján jött létre. Mindkét cég az önkormányzat
egyszemélyes tulajdonában áll, azonos telephelyen működik, azonos menedzsment irányítja.
Megállapodás alapján a Gyomaszolg Kft adja bérbe a Gyomaközszolg Kft feladatellátáshoz
szükséges eszközöket (gépjármű személyzettel), helyiségeket (irodák, szociális helyiségek) és
szolgáltatásokat (ügyviteli, ügyvezetői, adminisztrációs és hulladékkezelési szolgáltatás) az
alábbi nettó – 25 %-os ÁFA nélküli – havi díjtételek szerint:
Ft-ban
Bérlemény, szolgáltatás

2010. évben

2011. évben

3 db Hulladék szállító jármű üzemanyaggal

957.260

973.426

Vezetői (menedzseri) szolgáltatás

215.260

101.313

Számviteli-pénzügyi szolgáltatás

371.757

144.021

Egyéb ügyviteli szolgáltatás

168.726

73.194

Irodák bérleti díja, portaszolgálattal,

120.677

91.263

Szociális helyiségek bérleti díja

122.204

114.338

Szelektív hulladékgyűjtés munkadíja

279.007

219.668

-

219.668

91.885

24.165

- 183.195

- 175.320

2.143.581

1.785.736

Konténeres szállítás munkadíja
Közterületi hulladékgyűjtés munkadíja
Le: a járművek kezelő személyzete a Gyomaközszolg
Kft-é (sofőr, rakodók), melynek díját kiszámlázza a
Gyomaszolg Kft-nek

Havi díjak összesen:
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A bérbeadási szerződésekben részletezett anyagi-műszaki feltételeket évente megtárgyalják, az
alkalmazott transzfer árakat – az alátámasztó költségkimutatásokkal együtt - felülvizsgálják és a
tulajdonos Önkormányzat jóváhagyásával – Képviselő-testületi határozattal – kötik meg a
módosított szerződéseket. Az ellenőrzött időszakban 2011. 03. 31-én.
2011. évben az önkormányzati díjkompenzáció rendje módosult. A hulladékszállítási
tevékenység átszervezésével – a kötelező ürítés számlázásának bevezetésével – a lakossági
szolgáltatás árbevételéből kell pótolni a megszüntetett önkormányzati kiegészítő támogatást.
A tényleges árbevétel utólagos realizálásának időbeni eltolódása következtében a Kft a belső
ellenőrzés időpontjában jelentős rendezetlen szállítói tartozással rendelkezett. Elsődlegesen a
Gyomaszolg Kft által kibocsátott számlákat nem teljesítette, amelytől a telephelyet, különféle
szolgáltatásokat és a hulladékszállítás eszközeit veszi bérbe.
Szükséges ítéljük a kintlévőségek csökkentésére irányuló intézkedések megtételét, illetve a
további tartozások keletkezésének elkerülését.
A Gyomaszolg Kft felé képződött szállítói tartozás rendezéséről, a biztonságos működés
pénzügyi hátterének biztosításáról az Önkormányzatot tájékoztatták, kérve a Képviselő-testület
általi megvitatását.

IV. Hulladékgazdálkodási rendszer működése
Az előző belső ellenőrzés 2009. évben vizsgálta a költségek alakulását, a hulladékszállítási díj
beszedését, a hátralékos állomány csökkentése érdekében tett intézkedéseket, valamint az
önkormányzati díjkompenzáció szükségességét.
Az utóellenőrzés során megállapítottam, hogy a hulladékszállítási díjak elszámolására önálló
számítógépes rendszert alkalmaznak. Vonalkódos rendszerben rögzítik a szemetes edények
ürítésének gyakoriságát, amely alapján a szolgáltatás értékét igénybe vevők megfizetni tartoznak.
A vonalkód leolvasó rendszer alapján létrejött adatbázis szerint a lakosság részére negyedévente,
a közületek részére havonta kiszámlázzák a hulladékszállítási díjat, amelyet esedékességkor
beszednek. 2011. 04. 01-től gyakorították a lakossági hulladékszállítási díj kiszámlázását,
amelyre kéthavonta kerül sor.
A számlázási rendszer a beállított paraméterek (önkormányzati rendelet) alapján elkészíti a
lakosok és a közületek hulladék szállítási díjszámláját. Ezt részben a díjbeszedők útján
készpénzben, részben banki átutalás formájában szedik be. A számlázás és díjbeszedés rendje
ütemezett és szabályozott.

9

A hátralékosok nyilvántartása, a tartozások beszedése folyamatosan történik, az intézkedések
rendje szintén meghatározott. A számlázási rendszerben rögzítik a behajtás érdekében tett
intézkedéseket. Az 1 éven túli követeléseket minősítik, és a számviteli törvény előírásai szerint
értékvesztést számolnak el a várható veszteségekre. A tartós kintlévőségek behajtását jogi útra
terelik, illetve figyelik a felszámolási hirdetményeket és haladék nélkül bejelentik a hitelezői
igényt.
2011. augusztus 31-én vezető váltásra került sor, ekkor dokumentált munkakör átadás-átvétel
zajlott le. Ennek része volt egy évközi leltározás és valamennyi gazdálkodási területre vonatkozó
tételes átadás-átvétel. Ide sorolható a 2011. évi munkaterv, negyedéves beszámoló jelentések,
szerződések listája, adott napon fennálló követelések és kötelezettségek állománya, főkönyvi és
analitikus nyilvántartások, belső szabályzatok, munkavállalók személyi anyagai, tervezett
informatikai fejlesztés anyaga, FB ülési jegyzőkönyvek, munka és vagyonbiztonsági helyzet,
stb.) A munkakör átadás-átvétel eseményen jelen volt a két ügyvezető az önkormányzati vagyon
felelős, az FB elnök és a számviteli csoportvezető, valamint a jegyzőkönyvvezető munkavállaló.
Az új ügyvezető napi 1 óra munkaidőben látja el a Gyomaszolg Kft irányítását, mivel fő feladata
a Gyomaszolg Kft vezetése, szakmai tevékenységének átszervezése.
A vizsgált időszakban – 2011. 07. 01-től - változás állt be, a kötelező heti egy kukaürítés
bevezetésével a lakosság felé. Erre azért volt szükség, mert a tényleges ürítés alapján történő
díjbeszedés lecsökkent, mivel nem tették ki a szemetes kukát. Társasházak, üdülők és földutas
megközelítés esetében más díjszabás érvényesül.
A hulladékszállítási díjakhoz a költség kalkulációt a kft ügyvezetése minden évben elkészítette –
melyek számviteli adatokkal alátámasztottak – a díjak tényleges mértékét az önkormányzat
képviselő testületi határozatával léptették érvénybe.
A hulladékszállítás rendszerben több méretű hulladékgyűjtő edényt, illetve kukazsákot
alkalmaznak (80-5000 liter között) a lakosság és közületek igénye szerint, amelyekre eltérő
díjszabást készítettek. A hulladékszállítási szolgáltatás igénybevételére szolgáltatási szerződést
kell kötni, illetve írásban lehet lemondani. A Kft egyedi igények esetében is kész megállapodást
kötni.
A közszolgáltatás díját a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján határozták meg. (2010. évben
egy 120 literes kuka egyszeri ürítése Gyomaendrődön 244 Ft-ba a TAPPE-nél 455 Ft-ba került.)
A Kft új irányítása az ügyfélkapcsolatok javítását tervezi, amely a hatékonyabb
információáramlásban nyilvánulhat meg, valamint a likviditási gondok kezelésére új típusú
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számlázási és lakossági kedvezményeket is biztosító fizetési rendszert kívánnak működtetni.
Ennek számítástechnikai hátterét pályázati forrásokból tervezik előteremteni.

V. Összegző javaslatok

A jelentés fejezeteiben észrevételezett hiányosságok megszüntetésére irányuló javaslatokat az
alábbiakban összegezzük:
1. A belső szabályzatokat aktualizálni, felülvizsgálni javasoljuk, a végbement személyi és
szervezeti változásokra figyelemmel.
2. A hiányzó FB Ügyrend pótlása.
3. A számítógépes könyvelési rendszer adatai alapján vezetői információs rendszer
kialakítása, amely havonta, illetve negyedévente bővebb tartalommal naprakészen
tájékoztatja az ügyvezetést a KFT pénzügyi-gazdasági helyzetéről.
4. Javasoljuk a kintlévőségek csökkentésére irányuló intézkedések megtételét, illetve a
szállítói tartozások keletkezésének elkerülését, a beérkező számlák határidőben történő
pénzügyi rendezését.
5. A lakossággal történő kommunikáció fejlesztése, a likviditási problémák hosszabb távú
megoldása, az ehhez szükséges informatikai korszerűsítések végrehajtása.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását és a szükséges intézkedések
meghozatalát.

Lezárva (egyeztetés után): Békéscsaba, 2011. december 15.

……………………………..
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

………………………….
Born Valéria
vizsgálatvezető belső ellenőr
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TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Fekete József a Gyomaközszolg Kft ügyvezetője büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a Gyomaközszolg Kft 2010.-2011.09.30-i gazdálkodásának belső ellenőrzésével
összefüggő – felelősségi körömbe tartozó – valamennyi dokumentumot, nyomtatványt, adatot,
információt hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátottam.
Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok adatok és információk megbízható teljes körű
információt tartalmaznak.
Ezen nyilatkozat kiadására az ellenőrző szervezet kérésére került sor a költségvetési szervek
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI: 26.) kormányrendelet 25 § (2) bekezdése szerint.

MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

A belső ellenőrzési jelentés 1 példányát átvettem, amelynek tartalmát megismertem.

A megállapításokkal kapcsolatban észrevételt tenni nem kívánok, mivel azokat a kft-vel történő
egyeztetést követően véglegesítette a belső ellenőr.

Gyomaendrőd, 2011. december 30.

……………………………….
Fekete József
Kft ügyvezető
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ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem.

1.) A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ber.) 28. § (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül észrevétel tehető az ellenőrzést végző szervezet részére. A határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a
vizsgálatvezető dönt (Ber. 28. § (5) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el,
a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést
végző szerv részére. (Ber. 29. § (1) és (2) bek.)

Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel (Ber. 29. § (4) bek.)

Gyomaendrőd, 2011. december 30.

…………………………….
dr. Csorba Csaba jegyző
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó további kedvezmények bevezetésének vizsgálata

Készítette:
Előterjesztő:

Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Bizottság Elnöki Munkacsoport, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 151. § (9)
bekezdésében foglalt felhatalmazással a települési önkormányzatok a gyermekétkezetés térítési díjához a normatív
kedvezményeken túl további gyermekenkénti kedvezményeket állapíthatnak meg (nem kötelező feladatként jelenik
meg):
„A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül
étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a
gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.”
Önkormányzatunk eddig nem élt a törvény adta lehetőséggel, jelen előterjesztésben a további kedvezmények
biztosításának témakörét, annak önkormányzatra gyakorolt gazdasági hatását vizsgáljuk meg.
A Gyvt. 151. § (5) bekezdésében határozza meg a normatív kedvezményeket, melyek a következők:
100 %-os kedvezményben részesül:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő,
- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett
gyermek
50 %-os kedvezményben részesül:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő középiskolás gyermek
- három- vagy többgyermekes családok gyermekei
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló.
Ezeket a kedvezményeket az arra jogosult gyermekek jelenleg is normatív alapon igénybe veszik.
Az alábbi táblázat tartalmazza a térítési díj fizetők %-os megoszlását a normatív kedvezmények tekintetében:
Intézmény megnevezése

Bölcsőde
Óvoda
Általános iskola
középiskola

100 %-os kedvezményben 50 %-os kedvezményben Teljes összegben megfizeti
a térítési díjat
részesülő
részesülő
63
10
27
39
14
47
30
18
52
58
42
--

A táblázat adataiból az látszik, hogy normatív kedvezményben részesül az étkezési térítési díjat fizető gyermekek
40-60 %-a. Véleményünk szerint a táblázat utolsó oszlopában szereplő, a teljes összegű térítési díjat megfizető
személyeknek lenne indokolt kedvezményt biztosítani. Azonban mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy a
kedvezmények bevezetése milyen önkormányzati forrást igényel, hiszen ilyen jogcímen állami normatív támogatásra
a települési önkormányzatok nem jogosultak.
Számításaink során az intézmények 2011. éves adataival számoltunk, az általános iskolánál a felső és alsó
tagozatnál fizetendő térítési díj átlagát vettük, illetve fele-fele arányban számoltunk a háromszori illetve a csak
ebédet fizető személyekkel. Számításainkban 25 és 50 %-os díj kedvezménnyel számoltunk, természetesen a
kedvezmény mértékét lehet differenciálni a családok jövedelmének függvényében is, az elvégzett számításoknak az
volt az elsődleges célja, hogy az önkormányzati kiadás nagyságrendjét tervezzük meg.
Intézmény
megnevezése

Teljes összegű Étkezési térítési Megfizetett
térítési
térítési
díjat díj
havonta
Összege
fizető
Ff/fő/nap
gyermekek
47

Megfizetett
díj térítési díj
hónapra
számolva

%-os
25
%-os 50
10 díjkedvezmény díjkedvezmény
esetén
esetén
önkormányzati önkormányzati

49
Bölcsőde
Óvoda nem önk. 119
35
Óvoda önk.
133
Iskola
háromszori
étkezés esetén
Iskola
ebéd 133
fizetése esetén
96
Középiskola
565
összesen

kiadás
összege
1.886.500
4.581.500
1.155.000
5.764.220

350
350
300
394

377.300
916.300
231.000
1.152.844

3.773.000
9.163.000
2.310.000
11.528.440

kiadás
összege
943.250
2.290.750
577.500
2.882.110

222

649.572

6.495.720

1.623.930

3.247.860

244

515.328
3.842.344

5.153.280
38.423.440

1.288.320
9.605.885

2.576.640
19.211.770

létszáma (fő)

A táblázat adataiból látszik, hogy szorgalmi időszakot alapul véve az Önkormányzatnak egy évre 25 %-os
díjkedvezmény biztosítása közel 10 millió, az 50 %-os díjkedvezmény biztosítása közel 20 millió forint saját erőt
igényel, tekintve azt, hogy a kedvezmény biztosításához állami normatíva nem kapcsolódik.
Véleményünk szerint, tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó további kedvezmények biztosítása
nem kötelezően ellátandó feladat, nem javasoljuk további kedvezmények bevezetését.
Véleményünket alátámasztja egyrészt az önkormányzati rendszer átalakításából következő finanszírozási
bizonytalanság, nem tudjuk milyen bevételek, milyen összegben állnak majd az önkormányzatok rendelkezésére
működési kiadásainak fedezetére, másrészt a kötvény visszafizetésének forrása az elkövetkezendő években nagy
valószínűséggel teljes egészében nem lesz biztosítva a kötvényből finanszírozott fejlesztések hozadékából és ezért
az Önkormányzat működési oldalon további megszorításokra kényszerül. Sajnos látni kell, hogy jelen gazdasági
környezetben Önkormányzatunkra a kötelező feladatok biztosítása is egyre nagyobb terhet ró, melyek ellátását
egyébként sem veszélyeztetheti önként vállalt feladat ellátása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és szíveskedjen állást foglalni a
további kedvezmények bevezetése tekintetében.

Döntéshozói vélemények

Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport nem javasolja további kedvezmények
bevezetését a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan tekintettel az
Önkormányzat költségvetési helyzetére.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság nem javasolja további kedvezmények bevezetését a
gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan tekintettel az Önkormányzat
költségvetési helyzetére.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság nem javasolja további kedvezmények bevezetését a
gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan tekintettel az Önkormányzat
költségvetési helyzetére.

Döntési javaslat

"Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó további kedvezmények bevezetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván további kedvezményeket bevezetni a
gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium alapító okiratainak felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jogszabályi változások szükségessé teszik az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. alapján.
Amennyibe a jogszabályi változások alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek
szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a költségvetési szerv alapító okiratában az
egyéb okokból szükségessé váló soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító
szervnek végrehajtani.
I. Gyomanedrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2012. (II.23.) számú határozatával döntött az
óvodai nevelés ellátásáról, mely szerint önállóan működő költségvetési szervet alapít, 2012. szeptember 1 napjától.
Az önállóan működő költségvetési szerv jogutódja, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon valamint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményeknek, óvodai feladatellátás tekintetében.
Ebből következően az említett intézmények alapító okiratát módosítani kell - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (11) bekezdése értelmében, 2012. május 31 napjáig – az intézmény nevének megváltozása miatt
valamint feladat ellátás megszűnése miatt. (A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
intézményének alapító okirat módosítását az Intézményi Társulás 2012. április 25. napján tárgyalja.)
Az általános iskolának a feladat ellátás változásából következően módosítania kell az intézmény dokumentum
rendszerét(PP, IMIP határidő:2012. július 30.), valamint az intézményi költségvetést is módosítani szükséges a
megfelelő feladat ellátáshoz (határidő: 2012. augusztus 1.).
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvetője tájékoztatta - I. 191/2012. iktató számú levele alapján - a
fenntartót, hogy az üresen álló épületet – Gyomaendrőd, Jókai út 6 sz. – visszaadja használatra az
önkormányzatnak. Az önkormányzat az épület átadás-átvétellel kapcsolatos intézkedéseket 2012. augusztus 31
napjáig megteszi.
Az említett változásokat tartalmazó alapító okirat módosítása a döntési javaslat I. pontjában olvasható. Az intézmény
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete az előterjesztés I. mellékletében olvasható.
II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2012. (III.29.) számú határozata alapján döntött
arról, hogy a középiskolai oktatást végző intézménytől feladat megszüntetéssel leválasztja a Varga Lajos
Sportcsarnok üzemeltetési feladatát.
A jogszabályi változások valamint a feladatellátás megszűnése miatt módosítani szükséges az intézmény alapító
okiratát.
Az említett változásokat tartalmazó alapító okirat módosítása a döntési javaslat II. pontjában olvasható. Az
intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete az előterjesztés II. mellékletében olvasható.
Kérem a tisztelt képviselő-testülete, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a az intézmények alapító okiratának
módosításáról szóló döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
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"Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratainak
felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 288/1999.(X.28.) számú határozatát 1999. október
28. hatállyal jóváhagyott Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.
31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv., valamint a 78/2012. (II.23.) Gye. Kt. számú határozat alapján,
2012. szeptember 1 napjától az alábbiak szerint módosítja:
I.1. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
I.2. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 5. § (1) - (2) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében, foglaltak alapján
a Kis Bálint Általános Iskola alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint,
határozza meg:
I.3. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
I.4. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852000 ALAPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852000
I.5. Az alapító okirat 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852000 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
• 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
• 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
- 966 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
• 852013 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.,
• 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
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képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
• 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
- 966 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
• 852023 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
I.6. Az alapító okirat 4.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
• 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
• 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
• 855913 – Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelése
I.7. Az alapító okirat 4.1.3. pontja hatályon kívül helyezésre kerül:
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
• 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
• •851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása
I.8. Az alapító okirat 4.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.3. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönítet étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
• 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
• 562917 – Munkahelyi étkeztetés
I.9. Az alapító okirat 4.1.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.5. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.,.
I.10. Az alapító okirat 5. pontjában a következő szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül:
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor
utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy. utca, Kazinczy utca,
Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
I.11. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
I.12. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
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13./ Az intézmény típusa
Közoktatási intézmény.
I.13. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15./Az intézmény telephelyei
• Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
• Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
I.14.Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
• Gyomaendrőd - általános iskola: 650 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
I.15. Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
17./Évfolyamok száma
• Gyomaendrőd - általános iskola 1-8. évfolyam
I.16. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
I.17.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy az 5500
Gyomaendrőd, Jókai út 6. szám alatt lévő ingatlan átadás-átvétellel kapcsolatosan tegye meg intézkedéseit 2012.
augusztus 31 napjáig.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/1998. (I.29.) Gye. Kt. számú határozatával 1998.
január 29. hatállyal jóváhagyott Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet
valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv., valamint a 157/2012. (III.29.) Gye. Kt. számú határozat
alapján, 2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:
II.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám: 342087
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
37.§ (5) bekezdése alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:
II.2. Az alapító okirat 4.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.5. Sporttevékenység
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 931000 TEÁOR szám: 9310
Szakfeladat szám: 931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás
II.3. Az alapító okirat 4.1.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.8. Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
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Szakfeladat szám: 56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók dolgozók elkülönített étkeztetése
• 562913 – Iskolai intézményi étkezés
• 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
• 562917 – Munkahelyi étkeztetés
II.4. Az alapító okirat 4.1.10. pontja hatályon kívül helyezésre kerül :
4.1.10. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása:
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:
931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
II.5. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7./ Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
II.6. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15./Az intézmény telephelyei
• Iskolaegység:
Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1. sz.
• Kollégiumi épület:
Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
II.7. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hősök útja 39., 41., 43., Hrsz: 687
Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kis Bálint Általános Iskola
intézményvezetőjét, hogy az óvodai feladat ellátás megszűnésével kapcsolatosan készítse el az intézmény
dokumentum rendszerének (Pedagógiai Program, Intézmlényi Minőségirányítási Program) módosítását és a
nevelőtestület elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet küldje meg a fenntartónak, 2012. július 1 napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kis Bálint Általános Iskola
intézményvezetőjét, gazdaságvezetőjét, hogy az készítsék el és nyújtsák be fenntartói jóváhagyásra az óvodai
feladat ellátás megszűnésével kapcsolatos költségvetés módosítási kérelmet 2012. augusztus 1. napjáig.
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézményvezetőjét, gazdaságvezetőjét, hogy az készítsék el és nyújtsák be fenntartói jóváhagyásra a
sportcsarnok üzemeltetésének megszűnésével kapcsolatos költségvetés módosítási kérelmet 2012. augusztus 1.
napjáig.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I. számú melléklet
Tervezet
12 3
, , KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
4

Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2) és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében, foglaltak alapján a Kis Bálint
Általános Iskola alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők
szerint, határozza meg:
56

, 1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
7

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
8

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1995. augusztus 1.-től az alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat
szerint a volt 1. számú Általános Iskola.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek egyben jogutódja.
9

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852000 ALAPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852000

10

11
12

4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatásaAlapfokú oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja
el.
Szakágazat szám: 852000 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.

852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
1

Módosította a 118/2004. (IV.29.) KT. sz. határozat – névváltozás hatályos 2004. július 01.-től
Módosította a 184/2007. (VI. 26.) Gye. Kt. határozat III. pontja – hatályos 2007. augusztus 01-től
3
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
4
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
5
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
6
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
7
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
8
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
9
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
10
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
11
Módosította a 225/2009. (V.28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
12
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
2

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.


852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd
852013 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
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Szakfeladat szám: 85202 - Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.,

852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.


852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

852023 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
966
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4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
 855913 – Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelése

14
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,

4.1.3. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók
elkülönítet étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
17

18 19

, 4.1.4.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
20 21

, 4.1.5. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.,.

22 23

,
, 4.1.6. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.

24 25

Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
26

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
27 28 29

, , 5./ A költségvetési szerv működési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
14
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Alapfokú oktatás 1-8. osztályokban: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező
felvételre kijelölt körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig,
Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig,
Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca
végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca
végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig,
Besenyszegi utca végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca
végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér
végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig, Dobó István utca
végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás
utca végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig,
Fő út 135-től és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni
Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca
végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig,
Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig,
Kálvin János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig,
Katona József utca végig, Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca
végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss
Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér
végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör
utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca
végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca
végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig, Mikszáth
Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig,
Pásztor János tér végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út
végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca
végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig,
Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig,
Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út
végig, Széchenyi István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig,
Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig,
Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig,
Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi
Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca
végig.
30

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
31 32 33

, ,
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7./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
32
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
31

Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény
vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény
vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói
felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
34

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
35

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1952.
12./A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
36

13./ Az intézmény típusa
Közoktatási intézmény.

.
14./Az intézmény tagintézménye
37

15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.

38 39

, 16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd - általános iskola: 650 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
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17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
41

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az
intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben
foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.

Záradék:
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2012(IV.26.) sz. határozatát
2012. április 26. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. április ……..
P.H.

Várfi András
polgármester

40
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II. számú melléklet
Tervezet

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
1

Törzsszám: 342087
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. §
(1) - (2) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján a KNER IMRE
GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
2

1./ A költségvetési szerv neve:
KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
3

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
4

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

5

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
6
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100
4.1.1.Általános középfokú oktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 853100 TEÁOR szám: 8531
7

Szakfeladat szám: 2010 évtől 85311 – Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Gimnáziumi oktatás négy évfolyammal
- Kilencedik évfolyamon intenzív nyelvi felkészítés. A nyelvi felkészítésben
résztvevők öt évfolyamos képzése.
- Közbiztonsági-rendészeti fakultáció,
- Utazás és Turizmus fakultáció
- Közgazdasági fakultáció
- Kereskedelmi-marketing fakultáció
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd8 fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
1
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9

Szakfeladat szám: 2010 évtől 85312 – Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
- Különleges gondozás keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása: enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd10 fogyatékos tanulók,
- Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
4.1.2.Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat szám: 853200 TEÁOR szám: 8532
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás,
képzés
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.

853231 – Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakképesítést adó képzés:
54 812 2 0000 0 0 Protokoll és utazás ügyintéző (1 év)
54 812 2 0010 54 1 Protokoll ügyintéző
54 812 2 0010 54 2 Utazás ügyintéző
4.1.3.Felsőfokú oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 854200 TEÁOR szám: 8542
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító
képzések
 854211 Felsőfokú szakképzés
Felsőfokú szakképesítést adó képzés:
55 345 1 0000 0 0 Kereskedelmi menedzser (2 év)
55 345 1 0010 550 1 Eü. üzleti szakügyintéző
55 345 1 0010 550 2 Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 1 0010 550 3 Reklámszervező szakmenedzser
55 812 1 0000 0 0 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (2 év)
55 812 1 0010 55 1 Idegenforgalmi szakmenedzser
4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
11

Szakfeladat szám: 2010 évtől 85592 – Kollégiumi, externátusi nevelése
 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
 855922 - Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
12

9

4.1.5. Sporttevékenység
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11
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
12
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat II. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
10

Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 931000 TEÁOR szám: 9310

Szakfeladat szám: 931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás

4.1.6.Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 559000 TEÁOR szám: 5590
13

Szakfeladat szám: 2010 évtől 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban
tanulók számára
14
15

4.1.7. Egyéb oktatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.
Szakágazat szám: 855000 TEÁOR szám: 8550
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
 855931 Egyéb felnőttoktatás

16 17

,

4.1.8. Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók dolgozók
elkülönített étkeztetése

562913 – Iskolai intézményi étkezés

562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése

562917 – Munkahelyi étkeztetés

18
4.1.9. Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz., Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Szakágazat szám: 552000 TEÁOR szám: 5520
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 552001 Üdülés szálláshely-szolgáltatás
Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi időn kívül
folytathatja, a I. 7596-2/2001. sz. működési engedély alapján.
19 20 21

, ,
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
22

23

5./ A költségvetési szerv működési köre
Közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési
szerv.
13

Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
15
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
16
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
17
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat II. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
18
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
19
Kiegészítette a 14/2010. (I.28.) Gye. Kt. számú határozat 1. pontja.
20
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
21
Törölte a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat II. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
22
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
23
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
14

Illetékességi és felvételi körzete: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe és vonzás
körzete
24

.6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
25 26 27

, , 7./ Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény
vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény
vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói
felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

28

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyoma Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1954.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
29
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolaegység:
Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1. sz.
 Kollégiumi épület:
24

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
26
Módosította a 132/2011. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozata
27
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat II. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
28
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
29
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat II. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től
25

Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Tanuló létszám: 450 fő
 Kollégiumi férőhely: 90 fő
30
Az intézményben nappali oktatás folyik.
17./Évfolyamok száma
 Oktatás: 9-12/13/15. évfolyam
31

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott
ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hősök útja 39., 41., 43., Hrsz: 687
Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény
a rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja

Záradék:
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2012.
(IV.26.) Gye. Kt. számú határozatával 2012. április 26 hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. április …….
P.H.

Várfi András
polgármester

30
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Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
Módosította a ……../2012. (IV.26.) Gye. Kt. határozat II. pontja – hatályos 2012. szeptember 1-től

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Ágostonné Farkas Mária, mint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője azzal kéréssel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP-3.4.4/B-11/2
kódszámú, Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) című
pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen.
Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A pályázat benyújtási határideje: 2012. május 15.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető összeg: 10 millió Ft.
A pályázat alapvető célja:
A konstrukció átfogó célja a tehetséges gyermekek és tanulók elérése, képességeik kibontakoztatása, társadalmi
hasznosulása, országos civil bázisú tehetségsegítő hálózat kialakítása, amely összeköti és kibővíti a nevelésioktatási folyamatban kidolgozott iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezéseket, a tehetséges
gyermekek és tanulók önszerveződésének támogatásával.
A pályázat keretében támogatott tevékenységek köre:
- Kiváló tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó programok indítása
- Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítása, új kezdeményezések
elindításának ösztönzése, támogatása
- Tehetségsegítő szervezetek hálózatépítése (figyelembe véve a sportban tehetséges és eredményes tanulók
támogatását, megvalósítva az EU prioritást, az ún. kettős karrier segítését: a tanulás/szakmaszerzés és az
utánpótlás/élsport összeegyeztetését)
- Tehetséges fiatalok önszerveződésének kibontakoztatása
Fenntartási kötelezettség:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat,
programokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja, amelyről a projekt befejezését követően
évente fenntartási jelentésben kell beszámolnia.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósításához a támogatási összeg 25 %-a előlegként igényelhető.
Az intézményvezető asszony tájékoztatása alapján a nevelő testülete vállalja a szakmai program további
működtetését.
A fenntartó váltás következtében az adott intézményeknek a pályázati kötelezettséget teljesíteni kell, függetlenül a
fentartótól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést megismerve hozza meg döntését a döntési javaslat
alapján.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasoja, hogy a döntési javaslat elfogadásához - a
pályázat benyújtásának támogatása ügyében-, állásfoglalást kell kérni
a fenttarthatóságot érintő kérdésben.

Döntési javaslat

"A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
55

Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
intézményvezetőjének kérelmét és megadja hozzájáruló nyilatkozatát - a vissza nem térítendő támogatást biztosító
illetve a projekt összköltségének 100 %-os elszámolhatóságát biztosító – a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében kiírt TÁMOP-3.4.4/B-11/2 kódszámú, Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz
Integrált Tehetségsegítő Program) című pályázat benyújtásához.
Gyomaendrőd Város Önkormámyzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.4.4/B-11/2 kódszámú pályázat fenntartási
időszakában a pályázathoz kapcsolódó költségeket nem támogatja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Határ Győző Városi Könyvtár 2012-ben évben megtartott leltározási
dokumentációjának jóváhagyásra
Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2012. (II.23)számú határozatával elfogadta a
Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évre szóló munkatervét, mely tartalmazta az intézményi leltározás ütemezett
feladatát.
A leltározás a 3/1975. (VII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet, valamint a 7/1985.(IV.26.) MM rendelet alapján történt.
A jogszabályi hivatkozás az előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható.
A megtartott leltár időszaki, folyamatos, teljes körű volt, mely a leltározási ütemterv alapján zajlott. A leltározási
ütemterv az előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható.
A gyomai könyvtárban utoljára 2007-ben volt leltár, azóta a dokumentumok számítógépes nyilvántartásba vétele
megtörtént. Az endrődi könyvtárban 2006-ban teljes körű, 2009-ben részleges leltár volt.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő soros, időszaki leltározást 2017. évben kell elvégezni.
Az állomány ellenőrzés időpontja: 2012. február1-től 2012. március 30-ig tartott. A leltározásról készült jegyzőkönyv
részletesen tartalmazza a leltározás eredményét, a megengedhető leltárhiány mértékét, a leltározással kapcsolatos
megállapításokat,mely alapján a
„- A leltározás ütemezett, soros leltár volt.
- Teljes nyitva tartás mellett, a SZIRÉN könyvtári programmal, vonalkódok beolvasásával történt.
- A leltár sem az olvasókat, sem a kölcsönzőket nem korlátozta a szolgáltatások igénybevételében.
- A leltározás a vonalkódok beolvasásával a vártnál sokkal gyorsabban haladt, várakozásainknak megfelelően nagy
biztonsággal, és pontossággal.
- A leltározás végén gyorsan adatokhoz lehetett jutni mind a leltározásról, mind a teljes állományról.
- Az állományról megállapítható, hogy a folyamatos, tervszerű állomány vizsgálatoknak megfelelően elvégzett
állomány karbantartások meghozták a kívánt eredményeket. Nincsenek nagyszámú tartozások, a felszólítások
kezelése folyamatos. A rongálódás miatt folyamatos és azonnali a leválogatás.
- A könyvtár továbbra sem tud hatékonyan fellépni a tartozásaikat, késedelmeiket nem rendezőkkel szemben.”.
A leltározásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés 3. számú mellékletében, a leltárhiány tételes felsorolásáról a 4.
számú mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a leltározásról készített
dokumentációt azzal a kikötéssel, hogy a hiányként felmerült törléseket úgy hagyja jóvá, hogy azok az állományból
év végével kerüljenek kivezetésre, mert előfordulhat, hogy valamely dokumentum időközben előkerül.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javasolatban
megfogalmazottak elfogadását.

Döntési javaslat

"A Határ Győző Városi Könyvtár 2012-ben évben megtartott leltározási dokumentációjának jóváhagyásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
57

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva valaminta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 68. §. (1) bekezdése értelmében biztosított
hatáskörében eljárva a Határ Győző Városi Könyvtárban 2012 évben megtartott soros, időszaki leltározásról készült
dokumentációt megismerte és elfogadta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár 2012 évi leltározási
jegyzőkönyvében hiányként feltüntetett törléseket úgy hagyja jóvá, hogy azok az állományból 2012 év végével
kerüljenek kivezetésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.sz.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Ez úton nyújtom be a Határ Győző Városi Könyvtárban 2012-ben évben megtartott
soros, időszaki leltározás dokumentációját jóváhagyásra, elfogadásra, és a leltárhiány
törlésének engedélyezésére.
A leltározás ütemezett feladatként szerepelt a könyvtár idei működési tervében. A
megtartott leltár időszaki, folyamatos, teljes körű volt. A gyomai könyvtárban
utoljára 2007-ben volt leltár, azóta a dokumentumok számítógépes nyilvántartásba
vétele megtörtént. Az endrődi könyvtárban 2009-ben volt részleges leltár (előtte
2006-ban teljes körű).
A leltározás a 3/1975. (VII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet, valamint a
7/1985.(IV.26.) MM rendelet alapján történt.
A következő soros, időszaki leltár időpontja 2017.
Kérem a tisztelt Fenntartót, hogy a leltározáskor hiányként felmerült törléseket úgy
hagyja jóvá, hogy azok az állományból év végével kerüljenek kivezetésre:
előfordulhat, hogy valamely dokumentum időközben előkerül.

Gyomaendrőd, 2012. március 30.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

1. számú melléklet
3/1975. (VII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet vonatkozó, legfontosabb részei. (Aláhúzással jelölve a
könyvtárra vonatkozók.)
II. Fejezet
A könyvtári állomány ellenőrzése (leltározása)
3. § (1) A könyvtári állomány ellenőrzése (a továbbiakban: leltározás), valamint állománynyilvántartásból való törlése egyaránt a könyvtári leltár (állomány-nyilvántartás) alapján történik (2.
§).
(2) A könyvtári állomány leltározásának módja mennyiségi felvétel, amelynél az összehasonlítást a
nyilvántartások alapján a felvétel alkalmával kell végrehajtani, úgy hogy a leltározás során az
állomány tételesen kerüljön a nyilvántartásokkal összehasonlításra.
(3) A könyvtári állomány leltározása
a) jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli (4-5. §),
b) módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi (6. §),
c) mértéke szerint: teljes körű vagy részleges (7. §).
4. § (1) Az időszaki leltározást a muzeális értékű dokumentumok (26. §) valamint a (3) bekezdésben
meghatározott könyvtárak kivételével
- a 10 000 vagy ennél kevesebb könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 2 évenként,
- a 10 001-25 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 3 évenként,
- a 25 001-75 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5 évenként,
6. § (1) A folyamatos leltározást a könyvtár az állomány részlegeiben egymás után és valamennyi
dokumentumra kiterjedően meghatározott időtartam alatt, a könyvtári szolgáltatások szüneteltetése
nélkül bonyolítja le.
7. § (1) A teljes.körű leltározás a könyvtár állományának egészére kiterjed.
8. § A leltározáshoz a könyvtárnak leltározási ütemtervet kell készítenie, amit a fenntartó hagy jóvá. A
leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell
- a leltározás lebonyolításának módját (folyamatos vagy fordulónapi),
- a leltározás kezdő időpontját, időtartamát, valamint a záró jegyzőkönyv (11. §) előterjesztésének
időpontját,
- a leltározás mértékét (teljes körű vagy részleges),
- részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott részlegek megnevezését, továbbá mind a
teljes, mind a részleges leltározás esetén az egyes részlegek ellenőrzésének időrendjét,
- a leltározás munkálataiban résztvevő (irányító, felvevő, ellenőrző) személyek nevét.
9. § Az egyedi nyilvántartású dokumentumok leltározása mindig tételesen (a könyvtári egységek
számának, a címeknek és a leltári jelzetnek az együttes figyelembevételével) történik.
11. § (1) A leltározás befejezésével haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni
a) a leltározás jellegét (időszaki vagy soron kívüli),
b) a leltározás számszerű végeredményét, ideértve a nyilvántartások alapján kiszámítható névleges
állományra, a leltározáskor mutatkozó tényleges állományra, a hiány vagy a többlet mennyiségére és
értékére vonatkozó összesített adatokat (a letétként őrzött dokumentumra - 30. § - az említett adatokat
a jegyzőkönyvben elkülönítve kell feltüntetni), végül

c) az egyedi nyilvántartású dokumentumok esetében a hiányzó, illetőleg a többletként jelentkező
dokumentumok tételes felsorolását a b) pont szerinti részletezéssel, az összesített nyilvántartású
dokumentumok esetében pedig a hiányzó vagy többletként jelentkező dokumentumok összesített
(dokumentumfajták szerinti) megjelölését.
A jegyzőkönyvet annak elkészülte után három napon belül három példányban meg kell küldeni a
fenntartónak.
(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a 8. §-ban meghatározott leltározási ütemtervet.
(3) A jegyzőkönyvet a könyvtár vezetője írja alá.
23. § (1) Amennyiben a leltározáskor kimutatott hiány nem szándékos magatartásból ered, hanem
elkerülhetetlen tárolási, illetőleg kezelési veszteségnek minősül, ennek megengedhető hiány (káló,
normán belüli hiány) címén való törlését a fenntartó szerv engedélyezi. A megengedhető hiány
mértéke nem haladhatja meg a 25. §-ban a könyvtárra meghatározott értéket.
24. § (1) A megengedhető hiány mértékének megállapítása szempontjából a dokumentumok között
azok nyilvántartási típusa, továbbá raktározási módja tekintetében különbséget kell tenni.
(2) Nyilvántartási típus szerint a dokumentumok között
a) egyedi nyilvántartású [2. § (4) bekezdés] és
b) összesített (sommás) nyilvántartású [2. § (5) bekezdés] dokumentumokat kell megkülönböztetni.
(3) Az egyedi nyilvántartású dokumentumok esetében a megengedhető hiány mértékét a
dokumentumok raktározási módja alapján [(5) bekezdés] kell megállapítani.
(4) Az összesített nyilvántartású dokumentumokból álló állományrész esetében a legutolsó leltározás
óta eltelt időszak egy évére jutó megengedhető hiány mértéke nem haladhatja meg az összesített
nyilvántartású dokumentumoknak a folyamatban levő leltározáskor kimutatott összértéke 5 ezrelékét.
(5) Az egyedi nyilvántartású dokumentumok megengedhető hiányának mértékét - a könyvtárak a)-d)
pontok alatt meghatározott négy csoportjának figyelembevételével - a 25. § (1) bekezdésének
rendelkezései szerint kell megállapítani.
a) I. csoport: ide tartoznak
aa) azok a könyvtárak (a dokumentumok raktározási módjára való tekintet nélkül), amelyek
állományát tiszteletdíjas vagy társadalmi munkás könyvtáros kezeli, továbbá
ab) azok a főfoglalkozású vagy részfoglalkozású könyvtáros által kezelt könyvtárak, amelyekben az
egyedi nyilvántartású dokumentumoknak több mint 70%-a van szabadpolcon, míg a többi
dokumentum tárolása zárt raktárban történik.
25. § (1) Az egyedi nyilvántartású dokumentumoknál a korábbi legutolsó leltározás óta eltelt időszak
egy évére jutó megengedhető hiány mértéke nem haladhatja meg az egyedi nyilvántartású
dokumentumoknak a folyamatban levő leltározáskor kimutatott összértéke
a) négy ezrelékét az I. csoportba tartozó könyvtáraknál,
(4) A leltározás kapcsán a könyvtári állomány nyilvántartásokból megengedhető hiány (káló) címén
kivezethető dokumentumok összesített értékét a legutolsó leltározás óta eltelt időszak egy évére - a 24.
§ (4)-(5) bekezdésének rendelkezései alapján - megállapított ezreléknek, valamint a legutolsó
leltározás óta eltelt időszak befejezett éveinek a szorzata adja meg.

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet
a könyvtári anyagok bejelentéséről
A könyvtárakról szóló 1976. évi 15. törvényerejű rendelet végrehajtásáról intézkedő 17/1976. (VI. 7.)
MT rendelet 30. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel és országos
hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § A rendelet hatálya az országos feladatkörű szakkönyvtárakra, a tudományos könyvtárakra, a
felsőoktatási intézmények központi könyvtáraira, és hálózati könyvtáraira, a hálózati központokra és
alközpontokra, a koordinációs központokra, a nemzetiségi alapkönyvtárakra, valamint az Országos
Széchényi Könyvtár által bejelentésre felkért könyvtárakra (a továbbiakban: bejelentő könyvtár) terjed
ki.
2. § E rendelet alkalmazásában könyvtári anyag a külföldön megjelentetett könyv, és időszaki
kiadvány (folyóirat, évkönyv stb.), a Magyarországon 1952-ig megjelentetett könyv, továbbá az
előzőeknek állománygyarapítási, illetve állománykiegészítési céllal beszerzett másolata (fotómásolat,
mikrofilm stb.).
3. § (1) A bejelentő könyvtár köteles az Országos Széchényi Könyvtárnak bejelenteni az állománya
gyarapítására bármely módon (vétel, csere, ajándék) beszerzett könyvtári anyagot.
(2) Az állományba vett külföldi és az 1952-ig Magyarországon megjelentetett könyvet a bejelentő
könyvtár folyamatosan, a külföldi időszaki kiadványt évente egyszer, legkésőbb a beszerzést követő
év április 30-ig köteles a könyvtári szabványok előírása szerint – az Országos Széchényi Könyvtárnak
bejelenteni.
(3) Nem kell bejelenteni az olyan időszaki kiadványt, amelyből a könyvtár csak szórvány számokkal
rendelkezik.
4. § A muzeális értékű könyvtári anyag bejelentésére a muzeális értékek védelmére vonatkozó
jogszabályok érvényesek.
5. § Ha a bejelentő könyvtár az Országos Széchenyi Könyvtárnak bejelentett könyvtári anyagot vagy a
könyvtári anyag valamely részét (kötetét, évfolyamát stb.) állományából kiiktatja, az Országos
Széchényi Könyvtárat erről előzetesen értesíti.
6. § Az Országos Széchényi Könyvtár a bejelentett könyvtári anyagról könyvtárközi kölcsönzés céljára
belföldi és külföldi intézmény vagy magánszemély kérésére általános, valamint lelőhelyre vonatkozó
tájékoztatást ad, továbbá lelőhelyjegyzéket jelentet meg.
7. § (1) Az Országos Széchényi Könyvtár folyamatosan figyelemmel kíséri a bejelentő könyvtár
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését és annak eredményétől függően felhívja a könyvtár
vezetőjét, illetőleg fenntartóját a bejelentéssel kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére.
(2) Az Országos Széchényi Könyvtár évenként (szükség esetén az ellenőrzést követően) jelentést tesz e
tevékenységéről és tapasztalatairól a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak.
(3) A bejelentési rend hatékonyságának érdekében az Országos Széchényi Könyvtár módszertani
tanácsadó feladatokat lát el.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a 183/1960. (MK. 24.) MM utasítás
hatályát veszti.

2. számú melléklet

A 3/1975. (VII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet, valamint a 7/1985.(IV.26.) MM
rendelet alapján

a Határ Győző Városi Könyvtár dokumentumállományának
teljes revízióját rendelem el a 2012-es évre.

Gyomaendrőd, 2012. február 10.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV
I. Az állományellenőrzés adatai
A 3/1975. (VII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet, valamint a 7/1985.(IV.26.) MM
rendelet alapján a könyvtár az állomány ellenőrzését 2012. február 1-én kezdi meg.

Az ellenőrzés jellege: időszaki
Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2012. február 20. (Endrőd)
2012. március 19. (Gyoma)
Az ellenőrzés módja: folyamatos
Az ellenőrzés mértéke: teljes körű
A könyvtár állománya 2011. december 31-én 39.411 db dokumentum, 33.677.986,-Ft.
A könyvtári állomány 90 %-a szabadpolcos elhelyezésű, a megengedhető hiány a
kimutatott összérték 3 x 4 ezreléke lehet, azaz 473 db, 404.136,- Ft értékben.
A leltározást kiértékelő jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2012. április 30.
Az állományellenőrzésben részt vevő személyek:
Dinyáné Bánfi Ibolya
Gottfried Sándorné
Kiszely Ilona
Löveiné Márton Gizella
Nagy Piroska
II. Nyilvántartások rendezése
Naprakész állapotba kell hoznia cím és csoportos leltárkönyveket, meg kell győződni
az egyezőségről. Letétek, könyvtárközi kölcsönzések felülvizsgálata.
Határidő: 2012. február 20.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Késedelmes olvasók felszólítása, behajthatatlan követelések rendezése, törlési
jegyzékek előkészítése.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Löveiné Márton Gizella
Gottfried Sándorné
III. Állományok rendezése
Szoros raktári rend kialakítása, leválogatás nélkül (2011-ben megtörtént).
Határidő: 2012. február 20. Endrőd
2012. március 14. Gyoma

Felelősök: Gottfried Sándorné
Kiszely Ilona

IV. A dokumentumok és a nyilvántartások egybevetése
A leltározás a SZIRÉN programmal történik. A dokumentumokat vonalkód
leolvasásával kerülnek be a leltári adatbázisba.
Határidő: 2012. március 30. Endrőd
2012. április 30. Gyoma
Felelősök: a leltározásban résztvevők
V. Leltározási jegyzőkönyv elkészítése, beszámoló jelentés a fenntartó felé.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya

3. számú melléklet
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. március 30-án a Határ Győző Városi Könyvtárban megtartott,
időszaki, teljes körű, folyamatos leltárról.
Az állomány ellenőrzés időpontja: 2012. február 1- 2012. március 30.
I. A leltározás eredménye:
Tímár Máté Fiókkönyvtár
A videokazetta, lp, sp, dvd, cd, cdrom, könyv leltározásakor többletet nem találtunk.
Hiányként találtuk meg:
1 db CD 2500,- Ft értékben
38 db könyv 20.427,00 Ft értékben, összesen 39 db dokumentum 22.927,00 Ft
értékben.
Gyomai könyvtár
A videokazetta, lp, sp, dvd, cd, cdrom, könyv leltározásakor 1 db endrődi könyvet
találtunk, amelyet a hiánylistáról töröltünk.
Hiányként találtuk meg:
21 db könyv 16.370 Ft értékben.
Valós leltári hiányként összesen 60 db dokumentum 39.297 Ft értékben
jelentkezik.
II. A megengedhető leltárhiány mértéke
A könyvtár állománya 2011. december 31-én 39.411 db dokumentum, 33.677.986 Ft.
A könyvtári állomány 90 %-a szabadpolcos elhelyezésű, a megengedhető hiány a
kimutatott összérték 4 ezreléke lehet, amelyet az utolsó leltár óta eltelt idő éveinek
számával, azaz hárommal kell szorozni.
3 x 4 ezrelék, azaz 473 db, 404.136 Ft értékben.
III. A leltározással kapcsolatos megállapítások
-

A leltározás ütemezett, soros leltár volt.

-

-

Teljes nyitva tartás mellett, a SZIRÉN könyvtári programmal, vonalkódok
beolvasásával történt.
A leltár sem az olvasókat, sem a kölcsönzőket nem korlátozta a szolgáltatások
igénybevételében.
A leltározás a vonalkódok beolvasásával a vártnál sokkal gyorsabban haladt,
várakozásinknak megfelelően nagy biztonsággal, és pontossággal.
A leltározás végén gyorsan adatokhoz lehetett jutni mind a leltározásról, mind
a teljes állományról.
Az állományról megállapítható, hogy a folyamatos, tervszerű állomány
vizsgálatoknak megfelelően elvégzett állomány karbantartások meghozták a
kívánt eredményeket. Nincsenek nagyszámú tartozások, a felszólítások
kezelése folyamatos. A rongálódás miatt folyamatos és azonnali a leválogatás.
A könyvtár továbbra sem tud hatékonyan fellépni a tartozásaikat,
késedelmeiket nem rendezőkkel szemben.

IV. A következő soros leltár időpontja
A 3/1975. (VII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet, valamint a 7/1985.(IV.26.) MM
rendelet szabályozásának és az állománynagyságának megfelelően, a következő
soros leltár időpontja 5 év múlva esedékes, vagyis 2017-ben

Gyomaendrőd, 2012. március 30.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

4. számú melléklet
Leltári
szám
1100
1401.3
1968
2104
2282
4947
5425
5869
6125
7099
7139
7548
8017
8896
8934
9312
10137
10500
10507
12138
12734
14530
15864
18609
18977
19463
19582

Megnevezés
Ft
db lelőhely
Fehér Klára
: Búcsú a tengertől : Regén:
32,00 Ft
1
raktár
3. Johann Wolfgang Go: Goethe válogatott művei : 30,00 Ft
1
fnszép
Kossa István
: Dunától a Donig
:
50,00 Ft
1
raktár
Lengyel József : A part
:
15,00 Ft
1
raktár
Mesterházi Lajos : Férfikor
:
36,00 Ft
1
raktár
Eduard Uszpenszkij: Garanciális garabonciások:
12,00 Ft
1
mese
Kiss Anna ; Keresz: Tündér a ruháskosárban :
50,00 Ft
1
mese
Weöres Sándor ; [H: Bóbita
:
18,00 Ft
1
mese
Mihail Solohov ; [: Emberi sors
:
6,00 Ft
1
raktár
502
fnszak
Szesztay Károly, S: Bolygónk véges türelme : :
350,00 Ft
1
511
Niko leveleinek fe: Számítógéppel számországb:
250,00 Ft
1
fnszak
629
Tamás György, Virá: Lada 2104, 2105, 2107, 21:
790,00 Ft
1
raktár
700
[szerk. Czobor Ágn: A Szépművészeti Múzeum :
40,00 Ft
1
fnszak
Arthur B. Hamilton: Szívek háborúja : izgalom:
99,00 Ft
1
fnkiem
H. Courths-Mahler : A fogadott leány
:
63,00 Ft
1
fnkiem
Anne Karin Elstad : Mert a napok gonoszok :
77,00 Ft
1
raktár
1 300,00
[sajtó alá rend. é: A tizenkét királykisasszo:
Ft
1
mese
681
raktár
[kész. Fábián Istv: 1001/4 játék C 64/128 : M:
168,00 Ft
1
688
Turi Kiss Ágnes ; : Én készítettem neked : öt:
248,00 Ft
1
ifiszak
301
fnszak
Elliot Aronson ; [: A társas lény
:
60,00 Ft
1
915
[írta Gerhard Sail: Izrael
:
129,00 Ft
1
fnszak
R 80
Román József ; [il: Mondák, eposzok
30,00 Ft
1
ifiszép
idegen
Nancy Taylor
: Brad Pitt
:
650,00 Ft
1
nyelvű
Friede Birkner ; [: A mi gyermekeink
:
336,00 Ft
1
fnkiem
1 190,00
Ft
Catherine Anderson: Csak egy érintés
:
1
fnkiem
150
Popper Péter, Rans: Sorsdöntő találkozások: s:
627,00 Ft
1
fnszak
1 611,00
P. J. Mellor ; [fo: Vad vágyak
:
Ft
1
fnkiem

19748 Tóth-Soma László : Személyiségfejlesztés fel:
19786 Buda Béla

: Empátia : A beleélés léle:

19950 A Windows Vista
20240 : Sajtország
20260 7.

:

Laurell K. Hamilto: Anita Blake, vámpírvadász:

20282 Lawrence Block ; [: A pusztítás és teremtés i:
20476 Heather Graham ; [: Hollywoodi románc
20707 Kassai Ilona
: Fonetika
Br53 Jókai: Sárgarózsa
Br57 Kosztolányi: Édes Anna

:

:

CD16 Erdély újra Magyar Föld
ÖSSZESEN:
leltszám szerző:cím
rajz. Radvány Zsuzsa:Ákom, bákom, berkenye.. :
306 húsvéti loc
565 Kelly Curry meséje a:Epreskerti piknik

db
1
1

3247 Vihar Judit:A japán irodalom rövid története

1

3868 Heinrich Böll ; [for:Az angyal hallgatott
[ford. Jankovich Kri:Rain Man = Esőember :
6390 Leonore Fleisch
[összeáll.] Gyárfásn:Színes kalendárium :
8268 hagyományápoló o

1
1
1

10127 Henrik Ibsen ; a drá:Babaház (Nóra)

1

10255 Móricz Zsigmond:Rokonok

1

10819 Mamin-Szibirjak ; [f:Vándorol az erdő
Hegedüs Géza ; [Győr:Az erdőntúli veszedelem :
11397 Történelmi
Fazekas Mihály:Lúdas Matyi : Eredeti magyar
12205 rege négy levo

1
1
1

960,00 Ft
1 914,00
Ft
1 827,00
Ft

1

594,00 Ft
1 571,00
Ft
1 043,00
Ft
1 313,00
Ft
2 310,00
Ft
198,00 Ft
430,00 Ft
2 500,00
Ft

1

150
fnszak
150
fnszak
681
fnszak
641
fnszak

1

fnkiem

1

fnkiem

1

fnkiem
801
fnszak
raktár
raktár

22 927Ft

38

1
1

1
1
1

1 943.9CD

Ft szakjel lelőhely
378,00
Ft
mese
594,00
Ft
mese
390,00
Ft
895 raktárszak
280,00
Ft
fnszép
85,00
Ft
segéd
350,00
Ft
392
698,00
Ft
fnszép
11,00
Ft
fnszép
20,00
Ft
ifjraktárszép
20,00
Ft
ifjraktárszép
80,00
Ft
fnszép

:Sámánok és táltosok : a magyarság pogánykori
12260 ősköltészeté
2. Kötet [...szerzői:Erdélyi panteon :
15589.2 művelődéstörténeti
Pósa bácsi ; [Gábor :Tréfás versek, mulatságos
16078 mesék
Bartos Erika:Anna, Peti és Gergő : játsszunk
16793 együtt!

1
1
1
1

16796 Bartos Erika:Anna, Peti és Gergő : irány az iskola!

1

17078 a mondókákat vál. Bo:Vízparti mondókák

1

17168 írta és rajz. Bartos:Bárányfelhők : gyerekversek
Csíkszentmihályi Ber:Meddig ér a rigófütty :
17270 Kányádi Sándo
:A baba első éve : fejlődés és gondozás lépésről
17465 lépésre

1

20537 [összeáll. Kiss Kata:Népszokások Endrődön

1

Összesen:

1
1
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30,00
Ft
1 100,00
Ft
1 495,00
Ft
1 624,00
Ft
1 624,00
Ft
590,00
Ft
1 139,00
Ft
1 512,00
Ft
3 350,00
Ft
1 000,00
Ft
16 370,00
Ft

fnszép
920 fnszak
mese
mese
mese
mese
mese
mese
613 fnszak
390 fnszak

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító
okiratainak felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jogszabályi változások szükségessé teszik az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján.
Amennyibe a jogszabályi változások alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek
szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a költségvetési szerv alapító okiratában az
egyéb okokból szükségessé váló soron következő módosításkor, de legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító
szervnek végrehajtani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2012. (II.23.) számú határozatával megkötötte az
együttműködési megállapodást a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületével(továbbiakban:
GYÜSZ-TE), mely megállapodás alapján a Gyomaendrődi Tourinform Iroda üzemeltetését a GYÜST-TE látja el a
továbbiakban. Megtörtént a névhasználati szerződés módosítási kérelem megküldése a Magyar Tourizmus Zrt.
–Belfödi Igazgatóságához, 2012. március 19 napjával.
A névhasználati szerződésmódosítások -2012. március 28.- megérkeztek, s ennek következtében a Közművelődési
- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratából törölni kell a Tourinform irodai
feladatellátásra vonatkozó részeket, 2012. május 1 napjával.
Az említett változásokat tartalmazó alapító okirat módosítása a döntési javaslatban olvasható. A Közművelődési Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete az
előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a tisztelt képviselő-testülete, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatban megfogalmazottak
alapján, az intézmény alapító oikrat módosításának elfogadását.

Döntési javaslat

"Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratainak felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2009.(I.29.) Kt. sz. határozat 2019. január 29.
hatállyal jóváhagyott Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény Egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII.
31.) NGM rendelet alapján valamint a 91/2012. (II.23.) Gye. Kt. számú határozat alapján, 2012. május 1 napjától az
alábbiak szerint módosítja:
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1. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
2. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám:767169
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú határozatával az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2)
bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ban foglaltak alapján a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
3. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2./A költségvetési szerv neve, székhelye:
Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Telephelyek: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
Endrődi Népház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza. út 21. sz.
Gyomai Tájház és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. sz.
4. Az alapító okirat 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 900400
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ok
alapján
5. Az alapító okirat 3.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési tevékenységek: Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Szakágazat szám: 910500TEÁOR szám: 9105 Közművelődési tevékenységek
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Szakfeladat száma: 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
a.) Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
b.) Endrődi Népház (Blaha Lujza út 21.)
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
6. Az alapító okirat 3.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám:9102
Szakfeladat szám: 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
a.)Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény(5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
b.)Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
7. Az alapító okirat 3.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.3. Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581400 TEÁOR szám:5814
Szakfeladat szám: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
8. Az alapító okirat 3.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.4. M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám:932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám: 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 841190 TEÁOR szám: 8411 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Szakfeladat szám: 841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
9. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatait a Gyomaendrőd Város
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Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és
felelősség vállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12

, Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

3

Törzsszám:767169

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú
határozatával az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 5. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Muzeális
intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL
tv.42.§, 76-78 §-ban foglaltak alapján a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Alapítás ideje:
4
2009. március 01.
56

, 2./A költségvetési szerv neve, székhelye:
Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Telephelyek: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
7

Endrődi Népház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza. út 21. sz.

Gyomai Tájház és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. sz.
8

3./A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladat:
3.1.Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 900400
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ok alapján
9

10

1

3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési tevékenységek: Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Szakágazat szám: 910500TEÁOR szám: 9105 Közművelődési tevékenységek
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Szakfeladat száma: 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek

Törölte és az új szöveget beiktatta a 13/2010.(I.28.) Kt. számú határozata
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
3
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
4
Törölte és az új szöveget beiktatta a 52/2009.(II.26.) Kt. számú határozata
5
Törölte és az új szöveget beiktatta a 13/2010.(I.28.) Kt.. számú határozata
6
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
7
Módosította a 12/2011. (I. 27.) Gye. Kt. számú határozata
8
Módosította a 128/2009. (IV.30.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
9
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
10
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
2

működtetése
a.) Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
b.) Endrődi Népház (Blaha Lujza út 21.)
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
11

3.1.2.Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám:9102
Szakfeladat szám: 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
a.)Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény(5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
sz.)
b.)Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
12 13

, 3.1.3. Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581400 TEÁOR szám:5814
Szakfeladat szám: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)

14 15

, 3.1.4. M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám:932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám: 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 841190 TEÁOR szám: 8411 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények
Szakfeladat szám: 841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

16

Kiegészítő tevékenység

17

4./ A költségvetési szerv tevékenységét tekintve:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5./A költségvetési szerv alaptevékenysége:
18 19
, Közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
6./A költségvetési szerv működési köre:

11

Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
Módosította a 225/2009. (V. 28.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
13
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
14
Módosította a 463/2009. (XI.19.) Gye. Kt. sz. határozat 2. pontja
15
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
16
Módosította a 225/2009. (V. 28.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
17
Kiegészítette a 52/2009.(II.26.) Kt. számú határozata
18
Törölte és az új szöveget beiktatta a 52/2009.(II.26.) Kt. számú határozata
19
Módosította a 12/2011. (I. 27.) Gye. Kt. számú határozata
12

20

Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.

7./A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
21

8./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatait
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv
közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.

22

9./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.

23

10./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
(jogviszonyok) megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.
11./A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Nincs jogelődje
12./ A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyon:
A szervezet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja a költségvetési szervnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
Gyomaendrőd Zrínyi M. út 2. sz.
Gyomaendrőd Blaha L. út 21. sz.
Záradék:
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
……../2012.(IV.26.) Kt. sz. határozat 2012. április 26 hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. április ………..
P.H.
Várfi András
polgármester
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Törölte és az új szöveget beiktatta a 52/2009.(II.26.) Kt. számú határozata
Módosította a
/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
22
Módosította a 128/2009. (IV.30.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
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Módosította a 128/2009. (IV.30.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
emléktábla elhelyezési kérelme
Csényi István

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény ( Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. ) kérelmet
nyújtott be. A IX. Gyomaendrődi Tudományos Konferencia programja keretében az egykori endrődi ispotálynak (
Vida szegényház ) kívánnak emléket állítani tábla elhelyezésével az Endrődi Népház utcai frontján.
A kérelemben megfogalmazásra került az emléktábla szövege.
Az Endrődi Népház ( Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21. ) a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.)
önkormányzati rendelet alapján helyi védettség alatt áll.
Javaslom az emléktábla elhelyezésének pontos helyét, módját, megjelenést egyeztetni Kmetykó János főépítésszel.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja az emléktábla
elhelyezését.

Döntési javaslat

"Emléktábla elhelyezésének engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény kérelme alapján támogatja a IX. Gyomaendrődi Tudományos Konferencia programja
keretében az egykori endrődi ispotálynak ( Vida szegényház ) emlékére tábla elhelyezését az Endrődi Népház utcai
frontján.
Az intézmény az emléktábla elhelyezésének pontos helyét, módját, megjelenést köteles egyeztetni Kmetykó János
főépítésszel.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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17. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi
közhasznúsági jelentéséről
Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Kóris Györgyné, Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke elkészítette az alapítvány
2011. évről szóló beszámolóját és azt jóváhagyásra – a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8. 3 pontjában foglaltak alapján:
„8.3. A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves jelentésre támaszkodva vizsgálja a
Közalapítvány működését.
A kuratórium elé terjesztett a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jelentéseket, előterjesztéseket a felügyelő
bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni.”-,
Megküldte, az Alapítvány Felügyelő Bizottságának.
A beszámolót az Alapítvány Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a 23/1/2012 felügyelő bizottság jelentése alapján
jóváhagyta.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 46. § -a alapján:
46. § (1) A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.
(2) A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, záró
rendelkezések 12.2 és 12.3. pontja pedig meghatározza a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalának
módját az alábbiak alapján:
„12.2.A Közalapítvány működéséről, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól a helyi sajtó,
valamint éves beszámolójának a polgármesteri hivatalban lévő hirdetőkre való kifüggesztés útján a kuratórium a
nyilvánosságot évente legalább egy alakalommal köteles tájékoztatni.
12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 31.-ig köteles beszámolni az előző év gazdálkodásáról. A
Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 12.2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzata mint alapító - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 8.
§(1)bekezdése értelmében-, az önkormányzati közfeladat folyamatos biztosítása céljából Közalapítványt hozott létre.
A Közalapítvány vagyonának kezelésével, annak működési felügyeletével 9 tagú kuratóriumot bízott meg, a
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban szereplő szabályozások
alapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót megismerni.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a javasolja a tájékoztató
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a tájékoztató
elfogadását.
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Döntési javaslat

"Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi közhasznúsági jelentéséről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Ptk. 74/C § értelmében valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 46. § értelmében megismerte a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi
közhasznúsági jelentését, melyet az Alapítvány Felügyelő Bizottságának 23/1/2012 iktató számon szereplő
jelentése alapján elfogad a Közhasznúsági jelentés teljes tartalmával, mely jelen határozat mellékletét képezi.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Az Ultrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang
készülék használata
Keresztesné Jáksó Éva

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ultrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért a tulajdonában lévő ultrahang készüléket jelenleg a Városi
Egészségügyi Intézmény épületében tárolja. Alpolgármester Úr jelzésére megvizsgáltuk, hogy az Önkormányzat
feladatai ellátásához tudja-e használni az egyesület tulajdonában álló berendezést.
A készüléket bérleti szerződés alapján 2009. december 15. napjáig az intézmény használta, azonban ekkor
megvásárlásra került a jelenleg is használt ACUSON X300-a készülék, mely korszerűbb, magasabb színvonalon
biztosítja a betegellátást.
Az elmúlt évben a Dévaványai Nőgyógyászati Szakrendelés indításával kapcsolatban felmerült az egyesület
tulajdonában lévő ultrahangkészülék Dévaványán történő használata. A szakrendelés a mai napig nem kezdte meg
működését, az egészségügyben zajló területi és szakmai változások miatt nem valószínű a szakrendelés elindítása,
így a készülék ilyen célú hasznosítására nem került, nem kerül sor.
A Városi Egészségügyi Intézmény feladatai ellátásához rendelkezik a megfelelő minőségű készülékkel,
Önkormányzatunk feladatai ellátásához nem tudja hasznosítani az Ultrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért
tulajdonában lévő ultrahang készüléket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és állástfoglalni az ultrahang
készülék hasznosítása ügyében.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztés tárgyalása során megállapította, hogy az
Önkormányzat feladatai ellátása során nem tudja hasznosítani az Ultrahang
Egyesület a Korszerű Szakellátásért a tulajdonában lévő ultrahang
készüléket, ezért az 1. számú döntési javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

1. döntési javaslat

"Az Ulltrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülék használata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tart igényt az Ultrahang Egyesület a Korszerű
Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülékre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat

"Az Ulltrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülék használata"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt tart az Ultrahang Egyesület a Korszerű
Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülékre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jogszabályi változások szükségessé teszik Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.),
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend. (továbbiakban: Ávt.), az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján.
Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó
szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal ) alapító okiratában.
Ezeket a feladatokat az alapító okirat módosításával törölni kell és a törzskönyvi nyilvántartás felé szükséges ezt
jelenteni.
Az Áht. és a Ávr. jogszabályok az önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályokat írnak elő, viszont egyik jogszabály
sem definiálja az önkormányzati hivatal fogalmát. Ezen jogszabályok gyűjtőfogalomként használják az
önkormányzati hivatal megjelölést, melybe jelenleg beletartozik a polgármesteri hivatal is. Ebből következik, hogy a
polgármesteri hivatalok megnevezését illetően új jogszabályi előírás nincs 2012. évre.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 2010. június 24-én vizsgálta felül a Képviselő-testület.
Azóta hatályon kívül lett helyezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998(XII.30.) Korm.
rendelet.
Megszűnt a költségvetési szerveknél az úgynevezett kiegészítő, kisegítő tevékenység., csak alaptevékenységet és
vállalkozási tevékenységet lehet jelölni az alapító okiratban. Típus szerinti besorolása, a tevékenység jellege alapján
és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója helyett a gazdálkodási besorolása elnevezés lépett.
Amennyiben a jogszabályban a jogszabályi változás alapján a jogszabályi változás alapján a költségvetési szerv
közfeladatának , szakmai alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik , annak átvezetése
a költségvetési szerv alapító okiratában az egyéb okokból szükségessé váló soron következő módosításkor, de
legkésőbb 2012, december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani.
Az említett változásokat tartalmazó alapító okirat módosítása a döntési javaslatban olvasható. Az előterjesztés
mellékletét képezi a költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a döntési javaslatot elfogadásra
javasolja.

Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 287/1999.(X. 28.) KT. számú
határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. május 1. hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
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1. az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény (1) bekezdésében,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az
önkormányzat működésével, valamint az államháztartási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése alapján
a következők szerint határozza meg az alapító okirat tartalmát.
2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (1) bekezdése
b) pontjában, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38. § (1 ) bekezdésében
foglaltak alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzat működésével, valamint
államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátására létrejött
egységes hivatal.
4.1.Alaptevékenység
A polgármesteri hivatal alaptevékenysége: ellátja az önkormányzat működésével, valamint államigazgatási ügyek
döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat
amelyeket jogszabályok Gyomaendrőd Város illetékességi és működési körébe utalnak. Továbbá ellátja a
nemzetiségiek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
szám
841126
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
842421
879012
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882202

Szakfeladat megnevezése

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó tevékenység
Közterületek rendjének fenntartása
Gyermekotthoni ellátás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás

3. az alapító okirat 4. 2 pontja hatályon kívül helyezésre kerül:
„4.2. Kiegészítő tevékenység
2010. január 1.- Szakfeladat Szakfeladat neve
száma
től
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása.
856000
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4. az alapító okirat 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
4.2 Vállakozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5./ A költségvetési szervműködési köre
A Hivatal költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján, közigazgatási jogalkalmazói
feladatot lát el Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.

6. az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul
7. Gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik.
A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a
hozzátartozó
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Határ Győző Városi Könyvtár,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, mint önállóan működő költségvetési
szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a képviselő-testület által
jóváhagyott megállapodás szabályozza.
A Hivatal ellátja a településen működő
- Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és
- Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény felhatalmazása
alapján a gazdálkodásuk végrehajtását a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján.
Adóalany, általános szabályok alapján. Adószáma: 15346614-2-04
A Hivatal fizetési számlaszáma: 53200125-11088365
7. az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítását a MÁK felé jelentse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Tervezet
1

GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Törzsszám: 346612
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 287/1999.(X. 28.) KT. számú határozata.
2
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV.
törvény (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdése b) pontjában foglaltak alapján, az önkormányzat működésével, valamint az
államháztartási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására egységes hivatalt hozott létre, amely helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. §
(1)-(2) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az alapító okirat tartalmát:
3

1./ A költségvetési szerv neve:
GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
4

2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
2.1./A költségvetési szerv telephelye
A székhelyen kívüli működési hely:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám (Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
Kirendeltsége)

5

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Szám
67

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.
(1) bekezdése b) pontjában, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38. § (1 )
bekezdésében foglaltak alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzat
működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat ellátására létrejött egységes hivatal.
4.1.Alaptevékenység
A polgármesteri hivatal alaptevékenysége: ellátja az önkormányzat működésével, valamint
államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
1

Módosította a 128/2009. (IV.30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
módosította a /2012.(IV.26) Gye Kt határozat
3
Módosította a 128/2009. (IV.30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
4
Módosította a 128/2009. (IV.30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
5
Módosította a 128/2009. (IV.30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
6
módosította a /2012. (IV.26.)Gye. Kt határozat
7
Módosította a 128/2009. (IV.30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
2

azokat a hatósági feladatokat amelyeket jogszabályok Gyomaendrőd Város illetékességi és működési
körébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
szám
841126
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
842421
879012
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882202

Szakfeladat megnevezése
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó tevékenység
Közterületek rendjének fenntartása
Gyermekotthoni ellátás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás

4.2.8
910

4.3. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
1112

5./ A költségvetési szerv működési köre
A Hivatal
költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján,
közigazgatási jogalkalmazói feladatot lát el Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.
13

6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének
neve, székhelye:
8

Hatályon kívül helyezte /2012.(IV.26.) Gye Kt határozata
Módosította a /2012. (IV.26.) Gye Kt határozata
10
Módosította a 14/2010. (I. 28.) Gye. Kt. számú határozat 4. pontja
11
Módosította a /2012. (IV.26.) Gye Kt határozata
12
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
13
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
9

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
1415

7. Gazdálkodási besorolása:

Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv és a hozzátartozó
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Határ Győző Városi Könyvtár,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, mint önállóan
működő költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
A Hivatal ellátja a településen működő
- Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és
- Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló
törvény felhatalmazása alapján a gazdálkodásuk végrehajtását a két önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás alapján.
Adóalany, általános szabályok alapján. Adószáma: 15346614-2-04
A Hivatal fizetési számlaszáma: 53200125-11088365
16

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az 1990. évi LXV. törvény 36. §. (1) bekezdése szerint a jegyző kinevezésének rendje: a
Képviselő-testület - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
1718

9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
19

10./ A költségvetési szerv neve, címe, alapításának ideje
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
1990. október 29., a 12/1990. (X. 29.) KT. számú határozat alapján

14

Módosította a /2012. (IV.26.) Gye Kt határozata
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
16
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
17
Módosította a /2012. (IV.26.) Gye Kt határozata
18
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
19
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
15

20

11./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott vagyontárgyakat a
vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló
vagyont biztosítékként nem adhatja.
21

-

Gyomaendrőd, 2012. április

Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

Záradék:
A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. (IV.26.) sz.
határozattal 2012. május 1. hatállyal hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2012. április
P.H.

Várfi András
polgármester

20
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Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja
Törölte a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VII. pontja

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Együttműködési megállapodás megkötése a településen működő két
nemzetiségi önkormányzattal
Ugrainé Gróf Éva

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. január 1-től több jogszabályi változás történt, mely szükségessé teszi a Nemzetiségi Önkormányzatok
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(továbbiakban. Nj. tv.) hatályba lépésével a kisebbségi önkormányzatok működését szabályozó 1993. évi LXXVII.
törvény hatályát veszti, a hatálybalépés szakaszos bevezetése indokolja a nemzetiségi önkormányzatok szervezeti
és működési szabályzatának felülvizsgálatát, módosítását és az Nj. tv. rendelkezéseihez igazítását. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet hatálybalépésével hatályon kívül helyezték az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvényt valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletet. A
jogszabályi változások megváltoztatták a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat, mely
szerint önálló költségvetést és beszámolót készít, önálló fizetési bankszámlán bonyolítja pénzforgalmát.
Az Nj. törvény 80. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat
megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzat működésével, helyiség használatával és működéséhez kapcsolódó
egyéb feladatok ellátásának biztosítása érdekében. Az Nj. Tv. átmeneti rendelkezései között kerül szabályozásra,
hogy a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról, a költségvetés tervezéséről
megállapodást kell kötni 2012. június 1-ig azzal, hogy az érintett helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat
2013. évi költségvetési tervezése során az új megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi önkormányzat
2013. január 1-jétől e törvény szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit. 2012.
december 31-ig a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető általános működési támogatást a 2011. december 30án hatályos szabályok szerint kell folyósítani.
A Nj. tv. 80. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodásnak az
alábbiakat kell tartalmaznia:
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok
ellátásáról.
Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok az alábbiak:
a)
a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az
önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
használatának biztosítása, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és
fenntartási költségek viselése,
b)
az önkormányzat működéséhez (testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és
személyi feltételek biztosítása,
c)
a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a
testületi ülések jegyzőkönyveinek előkészítése, postázása),
d)
a testületi döntések és a tisztségviselői döntések előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása,
e)
a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok
ellátása és
f)
az a)-e) pontokban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó költségeknek – a testületi tagok és tisztségviselők
telefonhasználata költségei kivételével – a viselése,
g)
a helyi önkormányzat feladata a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és
megalkotása, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, továbbá a helyi
nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájának nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek teljesítése a felelősök konkrét kijelölésével,
h)
a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terheli az
ellenjegyzési, érvényesítési feladatok ellátása, a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatát képezi az utalványozási,
szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátása, a felelősök konkrét kijelölésével
i)
a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
j)
a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs
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részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok
teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,
k)
a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy
annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és
képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel,
l)
az önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl a tisztségviselői és
képviselői megbízás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények
megtartása is.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére,
annak székhelyén köteles biztosítani az önkormányzati feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit, továbbá a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 1999. óta
térítésmentesen biztosítja a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan használatát. A nemzetiségi önkormányzat
viseli az ingatlan felmerülő rezsi költségeit és fenntartási költségeit külön megállapodás alapján. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján székhelyén köteles biztosítani a nemzetiségi
önkormányzat önkormányzati feladatellátásához szükséges helység ingyenességét és viselni az ahhoz kapcsolódó
rezsiköltségeket. A nemzetiségi önkormányzat részéről a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan használata a
törvényi kereteket meghaladja. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat továbbra is az általa használt
Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlanban szeretné ellátni feladatait, akkor továbbra is viselnie kell annak
fenntartási és rezsiköltségeit.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata jelenleg a önkormányzat feladatellátásához, a testületi
ülések megtartásához veszi igénybe a helyi önkormányzat által biztosított ingyenes helységhasználatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati
feladatellátáshoz szükséges ingyenes helységhasználatot a helyi önkormányzat székhelyén biztosítja és viseli a
hozzá kapcsolódó fenntartási és rezsiköltségeket.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások
tervezetét a melléklet tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat szerint fogadja el.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a döntési javaslatot elfogadásra
javasolja.

Döntési javaslat

"Együttműködési megállapodás megkötése a településen működő két nemzetiségi önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a
nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására illetve gazdálkodási
rendjének lebonyolítására vonatkozóan. Jelen megállapodással egyidejűleg hatályát veszti a 316/2010.
(VIII.26.) Gye. Kt. határozattal elfogadott megállapodás.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségi
önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására illetve a gazdálkodási rendjének
lebonyolítására vonatkozóan. Jelen megállapodással egyidejűleg hatályát veszti a 316/2010. (VIII.26.) Gye.
Kt. határozattal elfogadott megállapodás.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás.
Tervezet
Együttműködési megállapodás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli: Várfi András polgármester) és
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli:
Hack Mária elnök) együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat a Nj. törvény alapján közösen
biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek
érdekében együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A
nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és
közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj. törvényben megállapított feladat és hatáskör
ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nj. törvény előírásai
alapján tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt
személy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: polgármesteri hivatal)
Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője
(továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).

A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára székhelyén arra
kijelölt helyiséget a testületi ülések megtartásához, az ügyintézési feladatok ellátásához
ingyenes használattal biztosít, az önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi, technikai
eszközökkel felszerelve. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles a részére használatba adott
helyiséget rendeltetésszerűen használni. Az Önkormányzat az irodahelyiségek berendezése,
valamint az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi eszközöket az önkormányzati
hivatalban használatos minőségben biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségeket a
testületi működés feltételeinek biztosítása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
viseli.
2. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) a tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a testületi
működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási
rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon
biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működés és a testületi ülések
előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi ülések
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi önkormányzat
működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációját, valamint a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartását, a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyvvezető végzi. A

nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának pénzügyi ügyintézője látja el.
3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében, jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat polgármesteri
hivatala gondoskodik.
2. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül
egymástól a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) és a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre
vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai
közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen
elemi költségvetési könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló
vezetését és önálló beszámoló készítését foglalja magába.
4. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
5.

A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja
jóvá. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi
költségvetésről szóló adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé
az önkormányzati határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon
belül.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell:
• a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
• a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
• a költségvetési egyenleg összegét,
• a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
• a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
• a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az
adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével együtt,
• a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs törvény alapján
meghatározottak szerinti saját bevételeit,

•
•

a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények,
valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.
Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell:
Bevételek
• Állami támogatások
• Saját bevételek
• Támogatás értékű működési bevétel
• Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
• Támogatás értékű felhalmozási bevétel
• Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
• Személyi juttatások
• Munkaadókat terhelő járulékok
• Dologi kiadások
• Felújítások
• Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
• Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
• Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
1. A jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi
önkormányzat elnöke november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai
általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületnek. A koncepció tervezetét a Képviselő-testület megtárgyalja
és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
2. A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke
a központi költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és
kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt
kivétellel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás
között átcsoportosíthatók. Az elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül
tájékoztatja.

3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti
időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az általa meghatározott hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első
félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló
elemi beszámolót az elnök hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási
rendnek megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi
bevételeiről és kiadásairól el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási
határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő negyedik
hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A
képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht 27.§ 2.
bekezdésében meghatározott helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja
látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb ismertetett,
jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével,
beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek, közöttük az alábbi
együttműködés szükséges:
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot
rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht. 27.§
2. bekezdésében feladatait időben el tudja látni. Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat
elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt valamennyi
jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre bocsátja a jegyző
részére az Áht. 27. § 2. bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez szükséges valamennyi,
a polgármesteri hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ideértve különösen az
előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a

helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek
eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket megelőzően legalább 7 nappal
korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a költségvetéssel kapcsolatos
döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat polgármesteri hivatala „ A
nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az
adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem
rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási
kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló
elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre
kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására a mulasztás
megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A Felek tudomásul veszik, hogy az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a
nemzetiségi önkormányzat könyvelésébe, a nemzetiségi önkormányzat elnökétől és a
polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást
kérhet. A könyvvizsgáló a nemzetiségi önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozat
tervezetét megvizsgálja, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak és elemzi a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzetét. A könyvvizsgáló
ellenőrzési tevékenységén kívül a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi ellenőrzését az
önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján 2012.
január 1-től a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A
névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé
adatmódosítás címen be kell jelenteni.
2. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat még nem rendelkezik adószámmal, részére
önálló adószámot is kell kérni a Magyar Államkincstár útján az állami adóhatóságtól.
3. Emellett az Áht. 84. § 2. bekezdésének megfelelően a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló
fizetési számla nyitására kötelezett, amennyiben ilyennel nem rendelkezett.
4. Az adószámmal és önálló fizetési számlájával kapcsolatos kötelezettségének teljesítési
határideje 2012. január 31. napja. Ennek ellátása az önkormányzat polgármesteri hivatalának
feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével együttműködésben. A névváltozás átvezetését
a polgármesteri hivatal kezdeményezi a MÁK felé, a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2.

A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik
mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik,
illetve terhelik.

3. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az
elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem
tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség
szerint gyarapítása.
5. A nemzetiségi önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten,
amely tartalmazza a megalakuláskor meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges
információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás
megszervezése a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjének a feladata,
amelyben a nemzetiségi önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott
vagyont a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az
elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az
önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos
felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselő-testület, akkor a
megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt
tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt,
elnökhelyettest és a volt képviselő-testületi tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha
egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az
elnök vagy az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve, ha
az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez
kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet
alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú
iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
11. A
nemzetiségi
önkormányzat
kötelezettségvállalásra,
pénzügyi
ellenjegyzésre,
teljesítésigazolásra, érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és
aláírás mintájukat e megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.

13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról,
hogy
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a nemzetiségi
önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján
ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után
lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A
helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat
által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi
önkormányzatok pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet,
melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami támogatások
folyósítása a nettófinanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése érdekében a
kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi
önkormányzat köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a
számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat
készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat
jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban
rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon,
azaz 30 napon belül köteles elszámolni. (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni
juttatásként adókötelessé válik). A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség
szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan
bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is
fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak
megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha
ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének
ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően a
Polgármesteri Hivatal érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a nemzetiségi
önkormányzatra vonatkozóan is.

23. A Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten
vezeti a Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.
24. 2012. évben (átmeneti jelleggel) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az Áht. 14. § (3)
bekezdés szerinti fejezetben meghatározott (központi) költségvetési támogatások a 2011.
december 30-án hatályos szabályok szerint kerülnek igénylésre és folyósításra. A helyi
önkormányzat a költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető, a
nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított három
munkanapon belül továbbutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
Összeférhetetlenségi szabályok:
25. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.
26. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
27. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések,
stb.) eredeti példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített
iktatókönyvben, mely az irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a
pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást vezetni.
28. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt
rendszert alkot. A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden
esetben szerződésszámmal látja el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program
automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján
(különösképpen: 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj.),2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.), 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet, 1990. évi
LXV. törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek
egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 316/ 2010. (VIII.26.) Gye.
Kt. határozattal korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.

Gyomaendrőd, 2012. április

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet

Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról

Név

Beosztás

Hatáskör

Hack Mária

elnök

Gschwindt Mónika

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Hatáskör
gyakorlójának
aláírása

Érvényesítő
Ellenőr

Tervezet
Együttműködési megállapodás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli: Várfi András polgármester) és
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Gyomaendrőd, Fő út 80. (képviseli: Szécsi
Zsolt elnök) együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a
Nj. tv. alapján közösen biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A
képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi
nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata
az adott
nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj.
törvényben megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a Nj. törvény előírásai alapján – tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és
egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi

önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt személy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
(továbbiakban: polgármesteri hivatal) Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal
kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője (továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosítja a
6683/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant. A nemzetiségi
Önkormányzat a számára biztosított épületben kialakított iroda helységben és tanácskozásra
alkalmas helységben látja el önkormányzati feladatait. A nemzetiségi önkormányzat köteles a
részére használatba adott ingatlan állagának megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról
gondoskodni. A Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott ingatlan használata ingyenes, az
ingatlannal kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségeket a Nemzetiségi önkormányzat viseli.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) a tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a
testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos
nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában
rögzített módon biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi működés és a
testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések postázása, testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációját, valamint a
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartását, a testületi
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a
jegyzőkönyv vezető végzi. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi osztály pénzügyi ügyintézője látja el.
6. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat polgármesteri
hivatala gondoskodik.
9. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül
egymástól a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) és a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre
vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
10. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai
közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen
elemi költségvetési könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló
vezetését és önálló beszámoló készítését foglalja magában.
11. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.

12. A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja
jóvá. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi
költségvetésről szóló adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé
az önkormányzati határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon
belül.
13. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell:
• a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
• a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
• a költségvetési egyenleg összegét,
• a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
• a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
• a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az
adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével együtt,
• a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs törvény alapján
meghatározottak szerinti saját bevételeit
• a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
• a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények,
valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az
általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
14. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell
Bevételek
• Állami támogatások
• Saját bevételek
• Támogatás értékű működési bevétel
• Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
• Támogatás értékű felhalmozási bevétel
• Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
• Személyi juttatások
• Munkaadókat terhelő járulékok
• Dologi kiadások
• Felújítások
• Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
• Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
• Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:

3. A jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi
önkormányzat elnöke november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselő - testület tagjai
általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületnek. A koncepció tervezetét
a Képviselő-testület
megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
4. A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke
a központi költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és
kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt
kivétellel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
6. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás
között átcsoportosíthatók. Az elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül
tájékoztatja.
7. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételi a
tervezettől elmaradnak e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
8. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti
időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az általa meghatározott hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
4. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első
félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
koncepció ismertetésekor, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
teljesülésének várható alakulását.
5. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló
elemi beszámolót az elnök hagyja jóvá.
6. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási
rendnek megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi
bevételeiről és kiadásairól el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási
határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő negyedik
hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A
képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.

Együttműködési kötelezettség:
7. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht. 27.§ (2)
bekezdésében meghatározott helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja
látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb ismertetett,
jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével,
beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek közöttük az alábbi
együttműködés szükséges:
8. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot
rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht. 27.§
(2) bekezdésében feladatait időben el tudja látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt
valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre
bocsátja a jegyző részére az Áht. 27. § (2) bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez
szükséges valamennyi, a polgármesteri hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló
adatot, ide értve különösen az előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos
előzetes adatszolgáltatást.
9. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a
helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek
eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket megelőzően legalább 7 nappal
korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a költségvetéssel kapcsolatos
döntéshez szükséges anyagot.
10. Annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat polgármesteri hivatala „ A
nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az
adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
11. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem
rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási
kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló
elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre
kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására a mulasztás
megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
12. A Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a
Nemzetiségi Önkormányzat könyvelésébe, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől és a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást
kérhet. A könyvvizsgáló a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
határozat tervezetét megvizsgálja, hogy a valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak és elemzi a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi helyzetét. A
könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenységén kívül a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
ellenőrzését az Önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.

Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek

5. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján 2012.
január1-től a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A
névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé
adatmódosítás címen be kell jelenteni.
6.

Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat még nem rendelkezik adószámmal, részére
önálló adószámot is kell kérni a Magyar Államkincstár útján az állami adóhatóságtól.

7. Emellett az Áht. 84. § (2) bekezdésének megfelelően a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló
fizetési számla nyitására kötelezett, amennyiben ilyennel nem rendelkezett.
8. Az adószámmal és önálló fizetési számlájával kapcsolatos kötelezettségének teljesítésének
határideje 2012. január 31. napja. Ennek ellátása az önkormányzat polgármesteri hivatalának
feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével együttműködésben. A névváltozás átvezetését
az önkormányzati hivatal kezdeményezi a MÁK felé, a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
29. A nemzetiségi Önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
30. A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik
mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik,
illetve terhelik
31. Az önkormányzat gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az
elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem
tartozik felelősséggel.
32. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség
szerint gyarapítása.
33. A nemzetiségi Önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten,
amely tartalmazza a megalakuláskor meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges
információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás
megszervezése a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjének a feladata,
amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott
vagyont a tulajdonosnak visszaadni.
34. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az
elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az
önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos
felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselő-testület akkor a
megyei kormányhivatalnak.
35. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt
tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt,
elnökhelyettest és a volt képviselő-testület tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve ha
egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:

36. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az
elnök vagy az elnök-helyettese jogosult.
37. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve ha
az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez
kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
38. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet
alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú
iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
39. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazolásra, érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és aláírás
mintájukat e megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
40. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
41. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról,
hogy:
d) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
e) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
f) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

42. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a Nemzetiségi
önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese aláírásával igazolja.
43. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján
ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
44. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után
lehetséges.
45. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A
helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat
által választott számlavezetőnél vezetheti.
46. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi
önkormányzatok pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet,
melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások teljesíthetők.
47. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi
költségvetésből biztosított állami
támogatások folyósítása és a nettó finanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése
érdekében a kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi

önkormányzat
köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a
számlavezetője részére megadni.
48. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat
készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat
jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban
rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon,
azaz 30 napon belül köteles elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni
juttatásként adókötelessé válik). A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség
szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
49. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan
bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is
fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak
megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha
ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
50. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének
ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően a
Polgármesteri Hivatal érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a Nemzetiségi
Önkormányzatra vonatkozóan is.
51. A Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten
vezeti a Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.
52. A 2012. évben (átmeneti jelleggel) a Helyi nemzetiségi önkormányzat részére az Áht. 14. § (3)
bekezdés szerinti fejezetben meghatározott (központi) költségvetési támogatások a 2011.
december 30-án hatályos szabályok szerint kerülnek igénylésre és folyósításra. A helyi
önkormányzat a költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető, a
nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított három
munkanapon belül továbbutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
Összeférhetetlenségi szabályok:
53. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.
54. A kötelezettségvállalási. pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
55. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések,
stb.) egy eredeti példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített
iktatókönyvében, mely az irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a
pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást vezetni.
56. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt
rendszert alkot. A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden

esetben szerződésszámmal látja el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program
automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján
(különösképpen: 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj. tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.), 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet, 1990. évi LXV.
törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek egymás
közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között 316/ 2010. (VIII.26.) Gye. Kt.
határozattal korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.

Gyomaendrőd, 2012. április

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet

Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról

Név

Beosztás

Hatáskör

Szécsi Zsolt

elnök

Burai Attila

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Érvényesítő
Ellenőrzés

Hatáskör
gyakorlójának
aláírása

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Együttműködési megállapodás a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre civil szervezettel
Mile Erika

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

A "Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése" című, támogatást nyert KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055
azonosító számú pályázat támogatási szerződés megkötése kapcsán a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre civil szervezettel 2011. július 12-én kötött együttműködési megállapodás új formában
történő megkötésére, és benyújtására van szükség.
Az előterjesztés mellékletét képezi a korábbi, (jelenleg is hatályban lévő) illetve a javasolt formátumú és tartalmú
megállapodás.
Kérem határozat formájában fogadják el a korábbi együttműködési megállapodás módosítását a javaslatban
szereplóre.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja az együttműködési
megállapodás megkötését.

Döntési javaslat

"Együttműködési megállapodás elfogadása Természetbarát Kör"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi együttműködési megállapodást köti a Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola Természetbarátainak Körével.
Együttműködési megállapodás helyi, környezetvédelmi célú társadalmi szervezet és
települési önkormányzat között

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.
képviselője Várfi András polgármester, és a Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola Természetbarátainak Köre képviselője Lakatos Tibor elnök
között, az alábbi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) jött
létre:

Együttműködési megállapodás tárgya:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez tartozó, a települési
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fejlesztésekkel kapcsolatos kétoldalú partnerségi kapcsolat: összefogás kinyilvánítása,
és az együttműködési cél elérésének érdekében vállaltak rögzítése.

Együttműködés célja:

A települési fejlesztések tervezése és végrehajtása során - a fenntartható fejlődés
szempontjainak figyelembevételével - a civil társadalmi érdekképviselet és a
fejlesztések társadalmi részvételben zajló tervezése és megvalósítása érdekében

az 1994 óta meglévő együttműködés tervezhetővé tétele.

Közös nyilatkozat:

A felek kölcsönösen vállalják, hogy a közösen kitűzött célok érdekében folyamatosan
együttműködnek. Együttműködők kinyilvánítják, hogy szervezetük, tevékenységük
egymás előtt ismert és elfogadott, kinyilvánítják továbbá, hogy már korábban is
együttműködtek, és ennek megfelelően teszik meg a tárgyhoz az alábbiakban
részletezett vállalásaikat.

Az Önkormányzat az együttműködés során vállalja:
1. a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre
lehető legkorábbi tájékoztatását a felmerülő fejlesztési ötletekről és tervekről;
2. A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre
tájékoztatását a meginduló, vagy megkezdett fejlesztésekkel kapcsolatos
jelentősebb eseményekről, mérföldkövekről, és a lakosság számára várható
hatásokról;
3. a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre
meghívását negyedévente, illetve a releváns témák felmerülésekor a
fejlesztéseket irányító (pl. projekt menedzsment) szervezet(ek) értekezleteire;
4. biztosítja a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak
Köre részére a fejlesztések dokumentumaihoz (beleértve: Támogatási
Szerződéshez, képzési vagy kiviteli tervekhez) való hozzáférést;
5.
igény esetén biztosítja a fejlesztésekben közreműködő szakértők,
beszállítók, és a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak
Köre kapcsolatfelvételét;
6.
igény esetén bevonja a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Körét a releváns lakossági panaszok ügyintézésébe.

A Kner Imre Gimnázium és
együttműködés során vállalja:
7.

Szakközépiskola

Természetbarátainak

Köre

az

Gyomaendrőd város közösségének fennmaradása, érdekeinek védelme
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szem előtt tartásával észrevételezi és javaslatait megteszi a megismert
fejlesztési ötletekkel, tervekkel kapcsolatosan;
8. figyelemmel kíséri és lehetőségei szerint segíti a lakosság fejlesztésekről
való tájékoztatását és tájékozódását, valamint a település közösségeinek
igényeiről és a mérvadó lakossági véleményről lehetőségei szerint tájékoztatja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát;
9.

segíti az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését;

10. segíti a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülését;
11. folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlesztések tervezését, megfogalmazza igényeit, és szükség
esetén, illetve kompetenciája szerint segítséget nyújt a fejlesztések tervezése során is;
12. a fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő kiemelkedő mértékű környezeti, társadalmi vagy projekt
végrehajtási kockázatokról vagy károkról haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket;

13. a közös célokat szolgáló fejlesztések megvalósításában minden eszközével
segíti az Önkormányzatot a sikeres végrehajtásban.

Felelős:

(1)-(6) pont:
(7)-(13) pont:

Várfi András polgármester
Lakatos Tibor elnök

A megállapodás határidő nélkül köttetett, azt bármelyik fél – a másik fél írásbeli
tájékoztatásával együtt - 15 napos határidővel felbonthatja.

Jelen megállapodás hatályba lépésével a felek között 2011 július 12-én megkötött a

KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú, a "Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című pályázati felhívásra készült
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Gyomaendrőd, 2012.

............………….………..…………………….

………………………………………….

Lakatos Tibor

Várfi András

Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Természetbarátainak Köre

Ellenjegyzem / Testületi határozat száma / bármely más felhatalmazás, ami a helyben
előírt módon szükséges a dokumentumérvényességéhez:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A 2012. évi „Sport alapra, Ifjúsági” alapra és a”Civil” alapra beérkezett pályázatok
elbírálása
Megyeri László aljegyző, Tóthné Rojik Edit

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 88/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatában pályázatot írt ki a 2012. évi Sport-, Civil- és
Ifjúsági szervezetek támogatási alap felhasználására.
A 2012. évi költségvetési rendelet 6. § (4) bekezdése az Ifjúsági Alap pályázható keretösszegét 210.000, míg a (10)
bekezdése a Civil Alap meghívásos alapon pályázható keretösszegét 1.550.000 forintban, a 2012. évi költségvetési
rendelet 6. § (7) bekezdése a Sport Alap pályázható keretösszegét 10.400.000 forintban határozta meg.
A pályázni csak elektronikus formában lehetett, a Pályázati kiírásban és a Pályázati útmutatóban megfogalmazottak
alapján. Az említett dokumentumok a város honlapján – www.gyomaendrod.hu megtekinthetők
A benyújtási határideje:
Bejelentés sport, ifjúsági és civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12 BEUINT_CIV)
Személyesen: 2012. március 30. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2012. március 31.
Pályázati Űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. május 31. 24,00 óráig.
A határidőig a sport alapra 13 db pályázat, az ifjúsági alapra 3 db pályázat és a civil alapra 9 db pályázat érkezett.
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a sport alap tekintetében az Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe utalta, melynek időpontja: 2012. április 17 napja volt.
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület az ifjúsági és civil alap tekintetében az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta, melynek időpontja: 2012. április 18 napja volt.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2012. április 26-i testületi ülésen dönt.
A pályázatok befogadása és feldolgozása megtörtént. Megállapítható, hogy a pályázóknak – egy-két esetben
segítséget nyújtó tájékoztatás alapján - nem okozott nehézséget az elektronikus rendszeren történő pályázati
benyújtás. A beérkezett pályázatok a pályázati kiírásnak és benyújtási feltételeknek megfeleltek.
Az elektronikus rendszer segítségével elkészültek az összesítő táblázatok, támogatási szerződés minták, melyek a
döntés meghozatalában segítséget nyújtanak.
A sport alapra, az ifjúsági alapra valamint a civil alapra beérkezett pályázatok összesített adattartalmát, a
www.gyomaendrod.hu oldalon megtekinthetik.
Az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza az ifjúsági és civil alapra beérkezett pályázatokra vonatkozó Általános
Szerződési Feltételeket és az egyedi támogatási szerződés mintákat.
A Sport alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság döntése alapján a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § alapján a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörében eljárva, a 2012. évi Sport alapból a következő pályázókat
1
Körös Kézilabda Club Egyesület
450 E Ft
2
Gyomaendrődi Futball Club
4.100 E Ft
3
Gyomaendrődi Judo Klub
650 E Ft
4
KÖRÖS KAJAK SE
1.200 E Ft
5
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
350 E Ft
6
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
300 E Ft
7
Kner Tánc,-Sport Egyesület
650 E Ft
8
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
1.050 E Ft
9
Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép és Szakmunkásképző Iskola DSE
210 E Ft
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10 Székely Mihály Modellező és Sportklub
11 Sánc Röplabda Sportclub
12 RUMBA Táncsport Egyesület
13 Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
támogatásban részesíti.

90 E Ft
100 E Ft
900 E Ft
350 E Ft

Az Ifjúsági és Civil alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága döntése alapján a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága az ifjúság egyes kérdéseiről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § alapján a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, a 2012. évi Ifjúsági alapból a következő pályázót
1
Természetjáró Tájvédők Közhasznú Egyesület
támogatásban részesíti.

35 E Ft

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága az ifjúság egyes kérdéseiről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § alapján javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi Ifjúsági alapból a következő pályázókat
1
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
65 E Ft
2
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
50 E Ft
támogatásban részesítse.
Továbbá az ifjúsági alap pályázható összegéből 60 E Ft tartalékba helyezését javasolja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § alapján a Képviselő-testület
által átruházott hatáskörében eljárva, a 2012. évi Civil alapból a következő pályázót
1
Halgasztronómiai Egyesület
250 E Ft
2
Kulturális Egyesület Komédiás Kör
100 E Ft
3
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
200 E Ft
4
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
150 E Ft
támogatásban részesíti.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § alapján javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi Civil alapból a következő pályázókat
1
Hallható Hang Alapítvány
100 E Ft
2
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
100 E Ft
3
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
100 E Ft
4
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány150 E Ft
5
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
400 E Ft
támogatásban részesítse.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság valamint a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a tisztelt Képviselő - testületnek, hogy a támogatottal kötendő
egyedi támogatási szerződések Általános Szerződési Feltételeit valamint a támogatottal kötendő egyedi támogatási
szerződést a döntési javaslatban szereplő tartalommal fogadja el.
Döntési javaslat

"A 2012. évi „Sport alapra, Ifjúsági” alapra és a”Civil” alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § alapján elfogadja aPénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntését
a ……………számú határozat alapján a 2012. évi Sport alapból nyújtott pályázati támogatásról.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúság egyes kérdéseiről szóló 12/1995. (IV. 18.)
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önkormányzati rendelet 5. § alapján elfogadja azÜgyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság döntését a ……………számú határozat alapján a 2012. évi Ifjúsági alapból nyújtott pályázati
támogatásról.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § alapján elfogadja azÜgyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság döntését a ……………számú határozat alapján a 2012. évi Civil alapból nyújtott pályázati támogatásról.
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúság egyes kérdéseiről szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet 5. § alapján a 2012. évi Ifjúsági alapból a következő pályázókat
65 E Ft
Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
1
50 E Ft
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
2
támogatásban részesíti.
Továbbá az ifjúsági alap pályázható összegéből 60 E Ft tartalékba helyez.

V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § alapján a 2012. évi Civil alapból a következő pályázókat
100 E Ft
Hallható Hang Alapítvány
1
100 E Ft
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
2
100 E Ft
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
3
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány150 E Ft
4
400 E Ft
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
5
támogatásban részesíti.

VI.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatottal kötendő egyedi támogatási szerződések
Általános Szerződési Feltételeit a következő tartalommal fogadja el:
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(Tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendeletében szabályozott az
Ifjúsági Alap,
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében létesített Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített Sport Alap, valamint a
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap előirányzatai terhére kötött támogatási szerződésekre (a
továbbiakban: támogatási szerződés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2012. január 1-ét követően megkötött támogatási szerződésekre terjed ki.
3. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási
szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerződés rendelkezései az
irányadóak.
4. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben használt fogalmak szerint értelmezendőek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vissza nem térítendő támogatásban részesülő
természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a
szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.
II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, azonban köteles a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait betartani.
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Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett köteles a
közreműködőket (alvállalkozókat) olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely
lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben
megjelölt felhasználási időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e célra
fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben szereplő közvetlen kiadásai. A
Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyet az I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása
kizár, továbbá amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt fedezetet.
10. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás és záró szakmai beszámoló
Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a Támogató előzetes engedélyével idegenítheti el,
adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
11. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média megjelenéseknél, rendezvényeken,
kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon köteles a Támogató teljes nevének, címerének
valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel
kapcsolatos médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények
tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel
együttműködni. Az I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket is előírhat melyet a
Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről köteles a Támogató
által meghatározott időpontig pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató részére a
TAMAELSZ13 jelű elektronikus űrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási
kötelezettség akkor is terheli, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ13 űrlap számlaösszesítője a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók
megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és bruttó
összegét. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés
melléklettel összevetve – egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a pénzügyi elszámoláshoz
csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerződés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok) is. A számlahelyettesítő bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult
személy aláírásának is szerepelnie kell.
15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon bizonylatok alapján teljesít kifizetést,
amelyek megfelelnek az ÁSZF 10. és 13-14. pontjaiban meghatározott követelményeknek.
16. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának szakmai
megközelítésű bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató és
a támogatás nyilvánosság előtti megjelenítésének módját, illetve amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt
tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, fotó) a beszámolóhoz csatolni lehet digitális másolatban.
17. A Kedvezményezett költségvetésének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást és kiadást feltüntető
– költségtervét tartalmaznia kell. A Kedvezményezett - amennyiben a támogatási cél megvalósítását nem
veszélyezteti - a költségvetésben meghatározott fősoraiban lefelé korlátlan mértékben, felfelé maximum 20 %-ának
megfelelő mértékben térhet el. A 20 %-ot meghaladó mértékű eltéréshez a Támogató írásbeli engedélye szükséges.
A módosítási kérelemet az ok felmerülését követően, de legkésőbb az elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a
TAMAMOD12 jelű elektronikus űrlapon.
18. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett által benyújtott költségvetésben
meghatározottakhoz képest csökken, a Kedvezményezett köteles a különbözet mértékével a saját forrás, az egyéb
források és a támogatás összegét azonos arányban csökkenteni. A Támogató ebben az esetben a csökkentett
támogatás összegét fizeti ki a
Kedvezményezett részére. A költségvetés módosítási kérelemét az ok felmerülését követően, de legkésőbb az
elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a TAMAMOD12 jelű elektronikus űrlapon.
19. Előfinanszírozás, illetve időarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás
időpontjáig a támogatási összeg fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerződésszerűen elkészített beszámoló esetén 5 napon belül javításra,
illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró szakmai beszámoló elfogadásáról 30 napon belül
írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
21. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a
támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a szakmai
beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig
megőrizni.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
22. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene egyéb, a megszüntetésére irányuló
eljárás nincs folyamatban, nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett
köztartozása nincs.
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23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, illetve átlátható
szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában
megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk
meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből
biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a
továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletetben (a továbbiakban: Áht. vhr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történő változásokról (ideértve az adószámának –
adóazonosító jelének –, illetve a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az Áht. vhr. 83.
§-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8
napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 83. § szerinti esetekben a Támogató által megállapított
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait visszafizeti.
28. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a
támogatott tevékenység megvalósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti érintettségét
nyilvánosságra hozhatja.
29. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos
kötelezettségei teljesítéséig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban bejelenti,
ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy
keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra, amely a szervezet jogi
személyisége megszűnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenőrzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Kedvezményezett tudomásul
veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést
tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni.
Támogató jogosult továbbá a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák és
bizonylatok ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve
tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelő a támogatás folyósítását felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más
jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot
tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetésből nyújtott támogatás
visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, ha
az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 76. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem
tesz eleget;
g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató által megjelölt határidőn belüli
benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató által meghatározott határidőn belül nem
teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht. vhr., vagy más jogszabály előírásait
megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a támogatás visszamenőleges hatállyal
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történő visszavonása esetén a teljes támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövőre nézve
történő visszavonása, a támogatási szerződés módosítása, illetve a Kedvezményezett általi felmondása esetében
köteles a támogatás azon részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont
szerinti visszafizetendő összeget a folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási szerződés módosítása, felmondása, vagy
az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését az ÁSZF 36. pontjában
meghatározott kamatfizetés terhe mellett.
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából keletkezik, a támogatás visszafizetése a
fizetésre megállapított határidőig kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni a visszafizetésre irányuló felszólításban
megjelölt határidőig. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a
késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
37. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet által
vezetett számlájára (számlaszám 53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, a
Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit azonnali beszedési megbízás benyújtásával
érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
39. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály, vagy felügyeleti intézkedés a támogatás
alapját biztosító előirányzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási
összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint a Támogató
költségvetési előirányzatainak kezelésére, felhasználására vonatkozó önkormányzati rendeletei és belső
szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között
tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
VII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatottal (a Sport alapra pályázók támogatása
esetében) kötendő egyedi támogatási szerződést a következő tartalommal fogadja el:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/2012.
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési
előirányzat) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap pályázati rendszerét szabályozó 7.
§ alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 88/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 2012.
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évi Sport Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza
nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 2012. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 2012. január 1.
A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 2012. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
{Ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba lépését követő
15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2012. szeptember 15 és 20-a között kerül folyósításra.
{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül
kerül folyosításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
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tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
Tóthné Rojík Edit
oktatási előadó (tel.: 66-386-122/124-es mellék,
fax: 66-283-288,
email:
oktatasugy@gyomaendrod.hu) A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A
kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30
napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
……….…………
Döntéshozó
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. sz. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. sz. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. sz. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon beadott
kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. sz. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített
banki bejelentőjének másolata.
VIII.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatottal (az Ifjúsági és Civil alapra pályázók
támogatása esetében) kötendő egyedi támogatási szerződést a következő tartalommal fogadja el:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/2012.
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési
előirányzat) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet Ifjúsági
Alap pályázati rendszerét szabályozó 5. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 88/2012. (II. 23.) Gye.
Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a
gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 2012. évi Ifjúsági Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé.
Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt
javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is
a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai
értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA]
támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
<--- a fenti az Ifjúsági Alap bevezetője, a következő a Civil Alap bevezetője -A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési
előirányzat) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil Alap pályázati rendszerét
szabályozó 6. § alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 88/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával elfogadott
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil
szervezeteknek, a 2012. évi Civil Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a
Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be,
a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. – azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 2012. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 2012. január 1.
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A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 2012. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
Tóthné Rojík Edit
oktatási előadó (tel.: 66-386-122/124-es mellék,
fax: 66-283-288,
email:
oktatasugy@gyomaendrod.hu) A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A
kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30
napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
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5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
……….…………
Döntéshozó
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. sz. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. sz. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. sz. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon beadott
kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. sz. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített
banki bejelentőjének másolata.

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

86

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Gyomaközszolg Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének a jóváhagyása
Csényi István

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:
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Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaközszolg Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2011 évi beszámolót, valamint a 2012. évi üzleti
tervét elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 2420 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 25.338
ezer Ft.
A Gyomaközszolg Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való
megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg
elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és
köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Gyomaközszolg Kft. 2011. évi
beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének az
elfogadását.

1. döntési javaslat

"A 2011. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. 2011. évről szóló beszámolóját. A társaság
2011. évi mérleg szerinti eredménye 2420 ezer Ft.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat

"A felmentvény megadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói jogait
gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József
ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat

"A 2012. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt 2012. évi üzleti
tervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GyomaközszolgKft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete

Gyomaendrőd
Szabadság tér 1

Tisztelt Képviselő Testület!

Mellékelten megküldöm a Gyomaközszolg Kft 2011 évi Egyszerűsített éves beszámolóját a
szükséges mellékletekkel, valamint a 2012 évre elkészült Üzleti tervet.
A Gazdasági Társaság 2011 évi mérleg szerinti eredménye 2420 e/ Ft, a mérleg főösszege
25338 e/Ft .
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az Egyszerűsített éves beszámolónk és Üzleti tervünk
elfogadására.

Gyomaendrőd. 2012-04-11

Fekete József
ügyvezető igazgató

GYOMAKÖZSZOLG KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Kiegészítő melléklet a 2011 évi egyszerűsített beszámolóhoz
A „GYOMAKÖZSZOLG” KFT kiválással jött létre a GYOMASZOLG IPARI
PARK KFT.-ből 5.000 eFt törzstőkével. Cégbejegyzés 2006.10.09-el megtörtént, cégjegyzék
száma: 04-09-007188. A Kft tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-os
tulajdoni hányaddal. 2009.12.21-én a tulajdonos döntött a társaság törzstőkének 9.900 eFt-ra
emeléséről, 2009.12.22-én 25.000 eFt-ra emeléséről, 100%-os tulajdonjoga megőrzése
mellett. A cégbíróság a változásokat rögzítette a döntések időpontjával.
A Kft tevékenységi köre az alábbi:
-lakossági és közületi köztisztasági feladatok ellátása
-gyepmesteri tevékenység
A Kft-nél 3 tagú Felügyelő bizottság működik, tagjainak 2011-ben összesen 1.152 eFt
tisztelet díjat fizetett ki a Kft.
A Kft-nél 2011-ben ügyvezető váltás történt. 2011.08.31-ig a Kft képviseletére
Egeresi András ügyvezető igazgató volt önállóan jogosult. Lakcíme: 5600 Békéscsaba,
Alsókörös sor 5.
2011.09.01-től a Kft képviseletre önállóan jogosult ügyvezetője Fekete József.
Lakcíme: 5650 Mezőberény, Békési út 19/A.
Egeresi András és Fekete József fizetést a Kft irányításáért nem kaptak 2011-ben. A
Kft cégvezetési szolgáltatás címén 2011 évben a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére nettó
1.558 eFt + ÁFA díjat fizetett. A cégvezetési szolgáltatás során a szolgáltatást nyújtó cégnél is
ügyvezető igazgatói pozíciót betöltő Egeresi András, valamint Fekete József jártak el.
A Kft. 2011 évi bevétele 74.561 eFt, mely az előző évi bázishoz képest a 7,47%-os
növekedést mutat.
A bevétel megoszlása az alábbi:
Lakossági hulladékszállítás
Hulladékártalmatlanítás
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek végzett
hulladékszállítás
Közületi hulladékszállítás
Lakossági gyepmesteri szolgáltatás
Közületi gyepmesteri szolgálat
Anyageladás és hulladékeladás bevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi tevékenység bevétele
Rendkívüli bevételek
Bevételek összesen:

Bevétel eFt-ban
45.327
81

Megoszlási viszonyszám %
61
-

2.033

3

16.605
5.022
627
2.026
2.745
95
74.561

22
7
1
3
3
100
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A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a Kft fő tevékenységi körének számító
lakossági szemétszállításnak a bevétele 61%-át tesz ki. A főtevékenység bevétele megoszlási
viszonyszám szerint a bázishoz viszonyítva nem változott.
A hulladékártalmatlanítás bevétele, és a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek végzett
hulladékszállítás változatlan tendenciát mutat. A közületi szemétszállítás árbevétele a
bázisévhez képest 4%-ponttal csökkent.
A lakossági gyepmesteri tevékenység bevétele 2%-ponttal csökkent. A közületi
gyepmesteri szolgáltatás változatlan. Az anyageladás árbevétele, az egyéb bevételek
bázisévhez képest 3%-ponttal növekedtek. A pénzügyi tevékenység bevétele továbbra sem
számottevő.
Az alapító törzstőke összege 2009.12.21-én 5.000 eFt-ról 9.900 eFt-ra, majd
2009.12.22-én 25.000 eFt-ra emelkedett.
A Kft. számviteli feladatainak ellátását a GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. végzi
díjazás ellenében.
A könyvelői szolgáltatások keretében történő feladatok irányítását a GYOMASZOLG
IPARI PARK KFT. számviteli csoportvezetője végzi. Adatai: Szaniszló András 5500
Gyomaendrőd, Petőfi utca 4/2. Regisztrációs száma: 178791
A Kft-nél kötelező a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálói feladatokat a KENZÁL
Gazdasági Tanácsadó és szolgáltató Kft. 5540 Szarvas, Vasút u. 39. végzi, kamarai
nyilvántartási száma: 001908. A könyvvizsgálatot személyesen Lázárné Kovács Etelka végzi,
regisztrációs száma: 005927. Díjazása ezen időszakban 420 eFt+ ÁFA.
Számviteli politika
A Kft. a 2000 évi C. SZTV és módosítása alapján alakította ki számviteli politikáját,
számlarendjét, s a törvény kettős könyvvitelre vonatkozó előírása alapján vezeti könyveit, s
készíti el egyszerűsített éves beszámolóját. A számviteli politikában meghatározottak szerint
az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének „A” változatának és az egyszerűsített éves
beszámoló összköltség eljárással készített eredmény kimutatás „A” változatával tesz eleget
beszámolási kötelezettségének. Az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő üzleti év
azonos a naptári évvel.
Az 100.000- Ft alatti egyedi beruházású, illetve előállítású eszközök minden esetben
egyedi elbírálás alapján, az elhasználódási idő meghatározásával kerülnek, vagy az
anyagkészletben, vagy pedig tárgyi eszközként nyilvántartásba. Az egyedi elbírálások alapján
az egy éven belül elhasználódó szerszámok, gépek, berendezések anyag készletként kerülnek
felhasználásra. Amennyiben a tárgyi eszközök használata, rendeltetése megváltozik, s már
nem tartósan szolgálják a Kft. tevékenységét át kell sorolni anyagkészletek közé.
A saját beruházás saját költségen kerül befejezetlen beruházásként készletre, majd aktiválásra.
Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a Kft akkor számol el, ha az adott eszköznek a könyv
szerinti értékét a piaci értéke 20%-al meghaladja. 2010 évben nem kellett elszámolni.
Értékhelyesbítés meghatározása:
- 11-es számlacsoportban nem könyvelünk
- 12-es számlacsoportban 1M Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk
- 13-as számlacsoportnál 500 ezer Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk
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-

14-17-18-as számlacsoportnál 300 ezer Ft-ot meghaladó eltérést
könyvelünk.
Tervszerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Nulla lehet a
maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 20%-át nem éri el, vagy kevesebb, mint
50ezer Ft. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetén a maradványérték nulla forint.
Az értékcsökkenést az eszköz hasznos élettartamának bruttó értékéhez viszonyítása határozza
meg, korrigálva a várható maradványértékkel. A 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzésű,
előállítási tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Terven
felüli értékcsökkenés 20% (piaci érték magasabb, mint nettó érték) eltérés esetén számolható
el.
A vásárolt készletek értékelése az éves beszámolóban átlagos beszerzési áron történik.
Év közben a Kft. a vásárolt készletekről mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, a
felhasználás átlagos beszerzési áron kerül könyvelésre. A saját termelésű készletekről is
mennyiségi és értékbeni nyilvántartás kerül év közben vezetésre, felhasználása pedig
átlagáron történik. Értékvesztés ill. visszaírás 20%-os piaci érték eltérés után számolható el. A
Kft. számviteli rendjében rögzítettek alapján évente egy alkalommal teljes körű leltárt
kötelező végrehajtani az anyag és árukészlet vonatkozásában. A tárgyi eszközöknél pedig
kétévente van kötelező leltár előírva. 2011 év végi leltározás megtörtént. 2011 december 31.-i
fordulónappal a vásárolt készletekről készült leltár. A leltár felvétele tényleges
megszámlálással történt, az eltérések lekönyvelésre kerültek. A tárgyi eszközökre
vonatkozóan 2011-ban történt leltározás, eltérés az analitikával, selejtezés nem történt.
A közületi vevők tartozásai, a szállítók felé való kötelezettség egyenlegközlő
levelekkel van alátámasztva. A lakossági vevők tartozásai, a kiszámlázható követelés a
szemétszállítási nyilvántartó program bázisával van alátámasztva. Értékvesztést 3.657 eFt
értékben kellett elszámolni 2011 évben.
2011. december 31.-én tényleges megszámlálásra került a pénzkészlet, s a készleten lévő
étkezési utalvány.
Az év végi zárás alkalmával egyeztetésre kerültek az adó, munkabér és Tb számlák is.
Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A Kft. költségeit elsődlegesen az 5-ös
számlaosztályban könyveli, a 6-os, 7-es számlaosztályban csak tájékoztató jellegű az
adatgyűjtés.
Év végén a zárás alkalmával a költségek átvezetésre kerülnek az 5-ös számlaosztályból
a 8-as számlaosztályba.
A 8-as számlaosztályba kerül lekönyvelésre az ELÁBÉ és a KÖZVETÍTETT
SZOLGÁLTATÁSOK értéke. Itt az egyéb ráfordításban kerülnek lekönyvelésre:
Az értékesített tárgyi eszközök könyvszerinti értéke, a céltartalék képzés, az
értékvesztés elszámolás, az önellenőrzési pótlék, a bírságok, büntetések, az önkormányzatnak
fizetendő adók, az INNOVÁCIÓS járulék, a készlet hiányok, selejtezés, a behajthatatlan
követelés, kerekítési differenciák.
A pénzügyi tevékenység ráfordításai között kell szerepeltetni pl: a kapott hitelek,
kölcsönök után fizetett kamatokat.
Rendkívüli ráfordításokként könyvelendők a visszafizetési kötelezettség nélkül
nyújtott támogatások.
Egyéb bevételként kerülnek lekönyvelésre: az értékesített tárgyi eszközök bevételei, a
céltartalék felhasználás, a visszavezetett értékvesztés, a munkanélküliek foglalkoztatására
folyósított támogatás, kapott kártérítések, leltár többletek, kerekítési differenciák.
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Pénzügyi tevékenység bevétele a kapott kamat.
Rendkívüli bevétel pl. a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás.
Immateriális javak értékének számszerűsítése

adatok eFt-ban

Szoftverek vagyoni értékű jogok
Bruttó érték 2011. 01.01-én
1.375
Növekedés
Csökkenés
Bruttó érték 2011.12.31.-én
1.375
Tárgyidőszaki elszámolt értékcsökkenés
Előző időszaki elszámolt értékcsökkenés
-1375
Nettó érték 2011.12.31.-én
0
Terven felüli értékcsökkenés nem lett elszámolva.

Tárgyi eszközök értékének számszerűsítése

Bruttó érték
2011.01.01
Növekedés
Értékesítés
Aktivált beruházások
Bruttó érték
2011.12.31
Tárgyidőszakban
elszámolt écs.
Előző időszakban
elszámolt écs.
Nettó érték 2011.12.31

adatok eFt-ban

Műszaki
berendezések,
gépek,
járművek

Egyéb
berendezések gépek
járművek

Beruházások

Összesen

2.386

-

-

2.386

-

119
-

119
-119

238
-119

2.386

119

-

2.505

-346

-10

-

-356

-1051

-

-

-1051

989

109

-

1.098

Terven felüli értékcsökkenés nem lett elszámolva.
2011-ben aktivált beruházás: 1 db komplett számítógép nyomtatóval 119 eFt értékben.
Készletek
A vásárolt anyagkészlet leltár szerinti értéken, 104 eFt-al szerepel a mérlegben. A
vásárolt készletek bázishoz viszonyított 44,44%-os növekedést mutat. Leltáreltérés
lekönyvelésre került.
Követelések
Hitelezési veszteségként összesen 4 eFt lett leírva kisösszegű tartozásokra, ahol a
behajtás költsége lényegesen meghaladta volna a tartozás összegét.
Értékvesztés visszaírása 2011 évben 2.285 eFt értékben történt. 1.243 eFt értékben
lakossági hulladékszállítási tartozások, valamint 1.042 eFt értékben közületi tartozások az
alábbiak szerint: Kónya Frigyes 113 eFt, Teszt Közhasznú Nonprofit Kft 41 eFt, Unilors Bt 8
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eFt, Hárs Thermál Hotel 31 eFt, Törekvő duó Bt 126 eFt, Poharalecz László 21 eFt, Tütü-Ker
Kft 10 eFt, Fülöp István 42 eFt, ABO Trade Zrt 5 eFt, Csatári Tibor 4 eFt, Dél-Magyarországi
Méh Zrt. 41 eFt, Gold Cervus Bt 149 eFt, Agrocsúcs Kft 2 eFt, Dávid Ker Plusz Kft, 73 eFt,
Bujdosó György 11 eFt, Düti-Transz ’97 Kft 31 eFt, Gulyás és Társa Kft 5 eFt, Futó
Mihályné 60 eFt, Hefano Bt 63 eFt, Suha Tamásné 28 eFt, Sacramentum Kft 41 eFt, Varjú
Gábor 31 eFt, Zsefiker Kft 42 eFt, Holdlélek Kft 21 eFt, Mártanett Bt 42 eFt.
Értékvesztés elszámolása 2011 évben 3.657 eFt értékben történt. 2.731 eFt értékben
lakossági hulladékszállítási tartozások, valamint 926 eFt értékben közületi tartozások az
alábbiak szerint: ABO Trade Zrt 28 eFt, Agrocsúcs Kft 10 eFt, Dél-Magyarországi Méh Zrt.
41 eFt, Poharalecz László 21 eFt, Düti-Transz ’97 Kft 40 eFt, Fodor Tamás 10 eFt, Futó
Mihályné 79 eFt, Fülöp István 42 eFt, Gold Cervus Bt 149 eFt, Gulyás és Társa Kft 5 eFt,
Csányi Richárd 21 eFt, Hárs Thermál Hotel 10 eFt, Hefano Bt 63 eFt, Jóbarátok Kft 2 eFt, K
és H Bt 11 eFt, Kónya Frigyes 113 eFt, Mártanett Bt 36 eFt, pintó Építőipari Kft 42 eFt, Suha
Tamásné 28 eFt, Teszt Közhasznú Nonprofit Kft 59 eFt, Tímár Ernőné 21 eFt, Törekvő duó
Bt 42 eFt, Váradiné Vaszkó Edit 11 eFt, Zsefiker Kft 42 eFt.
A követelések összetétele: a vevőkkel szembeni követelés 8.362 eFt, az
önkormányzattal szembeni követelés 3.348 eFt, egyéb követelések /munkavállalókkal,
adóhatóságokkal szembeni/ 179 eFt.
Az összes követelés 11.889 eFt-os összege a bázishoz képest 20,23%-os csökkenést mutat.
Értékpapírok
Az értékpapírok egyenlegében 10 eFt értékben étkezési utalvány, illetve 2011.12.31-i
záró értékkel 1.871 eFt tőkegarantált befektetési jegy szerepel.
Pénzeszközök
A bankszámlák egyenlege 2011.12.31.-én 113 eFt, a házipénztár egyenlege 927 eFt. A
pénzeszközök bázishoz viszonyított csökkenése 61,65%-os. A bankszámlák között szerepel a
Körös Vidéki Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előírt szemétszállítási
tevékenység utáni pénzeszköz lekötés is 109 eFt értékben.
Aktív időbeli elhatárolások
A mérlegben 9.326 eFt aktív időbeli elhatárolás szerepel. 2011.12.31-én a Kft 39 eFt
munkaügyi támogatást, 1 eFt befektetési jegyek után járó árfolyamnyereséget, illetve 9.286
eFt kiszámlázható bevételt határolt el. Ez utóbbi a 2010 évi ki nem számlázott, de elvégzett
lakossági szemétszállítási szolgáltatásból ered. A számlázás 2011 év folyamán történik meg.
Az aktív időbeli elhatárolások bázishoz viszonyított növekedése 36,93%.
Saját tőke összetevői

adatok eFt-ban

Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett
tőke (-)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
2011.évi mérlegszerinti eredmény
Saját tőke öszege 2011.12.31-én

25.000
15.100
1.220
2.420
13.540
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A 2010. évi 2.461 eFt mérleg veszteség eredménytartalékba lett lekönyvelve.
2011.12.11-én bejegyzésre került a Kft jegyzett tőke emelése 15.100 eFt értékben.
2012.01.20-án a tulajdonos rendelkezésre bocsátotta a tőkeemelés összegét banki átutalással.
2011 évi fizetendő társasági adó 402 eFt, mérleg szerinti eredmény 2.420 eFt.
Jegyzett tőke alakulása

adatok eFt-ban

Jegyzett tőke 2011.01.01-én
2011.december 22-i bejegyzés
Jegyzett tőke értéke 2011.12.31.-én

9.900
15.100
25.000

Jegyzett, de be nem fizetett tőke alakulása

adatok eFt-ban

Jegyzett, de még be nem fizetett
tőke 2011.01.01-én
2011.december 22-i bejegyzés
Jegyzett, de még be nem fizetett
tőke 2011.12.31.-én

15.100
15.100

Eredménytartalék alakulása

adatok eFt-ban

Eredménytartalék 2011.01.01-én
2010 évi mérleg szerinti veszteség
Eredménytartalék összege
2011.12.31.-én

3.682
-2.461
1.220

Céltartalék
A Kft 2011 évben nem képzett céltartalékot.
Kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségként szerepel: szállítói számlatartozások 7.603 eFt, vevői
túlfizetések 99 eFt, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2.887 eFt (mely, decemberi
munkabér és járulékai, a december hó utáni januárban esedékes fizetendő adók összegéből áll)
értékben.
A mérlegkészítés időpontjában 2011 évre vonatkozóan határidőn túli tartozása a Kftnek sem a szállítók, sem az állam felé nincs.
A rövid lejáratú kötelezettségek a bázishoz viszonyítva 16,94%-os csökkenést mutat.
Passzív időbeli elhatárolások
2011 évben képzett elhatárolások: bevételek passzív időbeli elhatárolása 8 eFt
értékben lakossági hulladékszállításhoz kapcsolódó jóváíró számlák miatt, költség ráfordítás
passzív időbeli elhatárolása 1.201 eFt értékben (hulladékbefogadási díj 1.192 eFt, áramdíj 9
eFt).
A bázisévhez képest a passzív időbeli elhatárolások csökkenése 73,75%-os.
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Mérleghez kapcsolódó mutatószámok
A vagyoni helyzet, eszköz és tőkeösszetétel alakulása.

Befektetett eszközök
Forgóeszközök + aktív
időbeli elhatárolások
Vagyoni eszközök összesen
Saját tőke
Idegen tőke + passzív időbeli
elhatárolások

Összeg eFt-ban
1.098

Megoszlási viszonyszám %
4

24.240

96

25.338
13.540

100
53

11.798

47

A 2010 évi adatokkal összevetve megállapítható, hogy az eszközök megoszlásában
1%-os eltolódás tapasztalható a forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások, a tőke
vonatkozásában 14%-os a saját tőke javára.
Saját tőke növekedése bázishoz viszonyítva:
2011 évi saját tőke x 100 = 13.540 x 100 = 121,75%
2010 évi saját tőke
11.121
Saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez viszonyítva:
Saját tőke
x 100 = 13.540 x 100= 54,16%
Jegyzett tőke
25.000
(2012.01.20-án a tulajdonos rendelkezésre bocsátotta a tőkeemelés 15.100 eFt összegét banki
átutalással.)
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya:
Saját tőke
x 100 = 13.540 x 100= 1233,15%
Befektetett eszközök
1.098
Likviditási mutató:
Forgóeszközök
x 100= 14.914 x 100 = 140,84%
Rövid lejáratú kötelezettségek
10.589
Tőkearányos nyereség:
Mérleg szerinti nyereség x 100 = 2.420 x 100 = 9,68%
Jegyzett tőke
25.000
Árbevétel arányos nyereség:
Mérleg szerinti nyereség x 100 = 2.420 x 100 = 3,25%
Összes bevétel
74.561
Eszközök megtérülési mutatója:
Értékesítés nettó árbevétele = 71.721 = 2,83/ év
Eszközök összesen
25.338
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Készletek forgási sebessége:
72+104
Készletek átlagértéke
x 365 = 2
x 365 = 0,63 nap
Értékesítés nettó árbevétele
71.721
Tőkefeszültségi mutató:
Idegen tőke x 100 = 11.798 x 100 = 87,13%
Saját tőke
13.540
Eladósodottsági mutató:
Kötelezettségek x 100 = 10.589 x 100 =78,21%
Saját tőke
13.540
Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés
Az adózott veszteség a bázis évben 2.461 eFt, tárgyévi nyereség 2.420 eFt,
növekedése a bázis évi 198,33%-a.
Hozamok és teljesítmény mutatók
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Összes bevétel
Saját teljesítmény aktivált értéke, saját
termelésű készlet állomány változás
Bruttó termelési érték
Anyagjellegű ráfordítások
Hozzáadott érték
Értékcsökkenés leírás
Nettó termelési érték

adatok eFt-ban
71.721
2.745
74.016
74.016
-47.114
26.902
-356
26.546

A 2011 évi átlagos statisztikai állomány létszáma 12 fő.
Élőmunka hatékonysági mutatók
Egy főre eső bruttó termelési érték: 74.016 = 6.168 eFt
12
Egy főre eső hozzáadott érték: 26.902 = 2.242 eFt
12
Egy főre eső nettó termelési érték: 26.546 = 2.212 eFt
12

Anyagjellegű ráfordítások összetétele

adatok eFt-ban

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások értéke

778
45.806
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Egyéb szolgáltatások értéke
ELÁBÉ
Közvetített szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások összesen

489
41
47.114

Igénybevett szolgáltatások összetétele

adatok eFt-ban

Szállítás, raktározás költségei
Bérleti díjak
Karbantartási költség
Hirdetési díjak
Oktatás és továbbképzés
Utazás, kiküldetés ktg
Postai és távközlési szolgáltatás
Szakértői, szolgáltatási díjak
Hulladék ártalmatlanítás
Egyéb vegyes szolgáltatás
Igénybevett szolgáltatások összesen

2
14.211
10
112
56
101
494
6330
23.925
565
45.806

Egyéb szolgáltatások összetétele

adatok eFt-ban

Hatósági, igazgatási, szolgáltatási
díjak
Bankköltség
Egyéb szolgáltatások összesen

235
254
489

Kereset létszám adatok

adatok eFt-ban

Személyi jellegű kifizetések megoszlása
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományon kívüli munkabér, tiszteletdíj
Bérköltség összesen
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen

9.722
3.132
1.152
14.006
873
3.843
18.722

Az átlagos statisztikai állomány összetétele

létszám fő

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Átlagos statisztikai állományi létszám

10
2
12
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Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: 9.722.000 = 972.200 Ft/év
10
Részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: 3.132.000 = 1.566.000 Ft/év
2
Egy főre jutó átlagkereset: 12.854.000 = 1.071.167 Ft/év
12
Egy főre jutó személyi jellegű egyéb kifizetés: 873.000 = 72.750 Ft/év
12
Tájékoztató adatok
A Kft-nek 2011 évben a Kft-nek kölcsöne, hitele nem volt.
2011 évben a Kft-nél adó hatósági megtekintő ellenőrzés történt, Tb ellenőrzés nem
volt. Bírság nem került kiszabásra.
A Kft-nél 2012 év elején bérrendezés az elvárt béremelés kritériumainak megfelelően
megtörtént, annak érdekében, hogy a Kft munkaügyi támogatást igénybe vehessen,
közbeszerzéseken indulhasson.
A Kft 2011 évi nyeresége 2.420 eFt. A Kft a teljes összeget az eredménytartalékba
szándékozik átvezetni.
Társasági adóalapnál korrekciós tételek
Adóalap növelő tételek:
Számviteli törvény szerinti terv szerinti értékcsökkenés 356 eFt
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés 4 eFt
Reprezentációs költségek 41 eFt
Vevői követelésekre elszámolt értékvesztés 3.657 eFt
Adóalap csökkentő tételek:
Előző évi negatív társasági adóalap veszteségelhatárolás érvényesítése 169 eFt.
Adótörvény szerinti értékcsökkenés 356 eFt.
Vevői követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása 2.331 eFt
A Kft társasági adó alapja 4.024 eFt, adófizetési kötelezettsége 402 eFt.
A Kft 2011 évben veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot készletei között
nem tartott nyilván.
A Kft 2011 évben szemétszállítási szolgáltatás keretében szállított 2.961 tonna
kommunális hulladékot (ebből szelektív hulladék 61 tonna), gyepmesteri tevékenysége során
kezelt 18.621 kg állati eredetű hulladékot, hulladék udvar üzemeltetés keretében pedig 3.380
kg, jellemzően kiselejtezett elektronikus hulladékot.
Gyomaendrőd, 2011. március 31.
Fekete József
Ügyvezető igazgató
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13794602381111304
Statisztikai számjel
04-09-007188
Cégjegyzék száma

GYOMAKÖZSZOLG KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ Kft.
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 2.
(66) 386-233

Egyszerűsített éves beszámoló
2011

Keltezés: 2012. április 11.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13794602381111304
Statisztikai számjel

1/3. oldal

04-09-007188
Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2011. december 31.
Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A tétel megnevezése
b
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
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Keltezés:

Befektetett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
c
d
e
1335
0
1098
1335

1098

20328
72
14904
2641
2711
6811

0

14914
104
11889
1881
1040
9326

28474

0

25338

2012. április 11.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.

13794602381111304
Statisztikai számjel
04-09-007188
Cégjegyzék száma

2/3. oldal

"A" MÉRLEG Források (passzívák)
Sorszám
a
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2011. december 31.
A tétel megnevezése
b
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

26
Keltezés:

Saját tőke
JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Céltartalékok
Kötelezettségek
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

Előző év
c
11121
9900

adatok E Ft-ban
Előző
Tárgyév
év(ek)
d
e
0
13540
25000
15100

3682

1220

-2461

2420

12748

0

12748
4605
28474

10589
1209
0

2012. április 11.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.

10589

25338

13794602381111304
Statisztikai számjel

3/3. oldal

04-09-007188
Cégjegyzék száma
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2011. december 31.
Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A tétel megnevezése
b
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IVV-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Keltezés:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
c
d
e
69156
71721
117
49009
17727
582
4296

2745
47114
18921
356
5348

-2341
105
3
102
-2239

0

2727
95

0
0

95
2822

222
-222
-2461

0
0

0
2822
402
2420
2420

-2461
-2461

0

2012. április 11.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.

GYOMAKÖZSZOLG KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

2012. év üzleti terve
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Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Szolgáltatások
Marketing terv
Működési terv és szervezeti felépítés
Pénzügyi terv

I. Vezetői összefoglaló
A GYOMAKÖZSZOLG KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő
kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A
cég Gyomendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői
lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a gyepmesteri
telepet, és a hulladékudvart.
2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától
Hunya község önkormányzata (1%), és 2012.06.01. napjától Örménykút község
önkormányzata (1%) tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft
többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva
alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd
kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műbe.
Vevőkör
A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága
számára, másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal,
hogy a lakossági kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén
„kommunális jellegű” hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó
helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli
naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést
végez.
A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás
éves árbevételének minimum 90 % részesedését tartalmazhatja.
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II. A vállalkozás általános bemutatása

1..

A cég elnevezése
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

2.

A cég székhelye
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.

3.

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

25000000 HUF

A változás időpontja: 2011/12/22

4.

A cég adószáma
Adószám: 13794602-2-04.

A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai a tulajdoni hányad feltüntetésével:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 73%,
Dévaványa Város Önkormányzata 25%
Hunya község Önkormányzata 1%
Örménykút község Önkormányzata 1%.
A GT 13 fő részmunkaidőben alkalmazottal látja el feladatait, teljes munkaidősre
átszámítva 6,6 fő, mely feladatokat alapításkor a tulajdonos határozott meg. A
feladatkör szerint a cég Gyomaendrőd város területén a települési a szilárd
hulladék gyűjtésére, intézményesített befogadó helyre történő szállítására
szerveződött.
A GT küldetése alapján - Gyomaendrőd Város Önkormányzata feladataival és
céljaival összhangban - tiszta, szép megjelenésű városkép alakítására,
folyamatos fenntartására szerveződött, gyarapítva ezzel a város kultúráját. E
tevékenységével kedvezően motiválja a város lakossága, valamint a város
vendégeinek közérzetét, hangulatát, városról alkotott megítélését.
A vállalkozás célja Gyomaendrőd város lakossága a város intézményei, továbbá a
városban és Gyomaendrőd környezetében működő vállalkozások számára a
tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A GT. eszköz állományának
jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára
munkahely megtartása, a munkafeltételek újratermelése és
permanens
korszerűsítése.
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A cég filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és
üzlettársainak inspirálása a jelzett célokkal való azonosulásra, a személyi
beállítódások (attitűdök) célirányos formálása a célok eléréséhez.
A GT - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az
árbevételének legalább 90 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai
szállításával foglalkozhat. Maximum 10 % mértékig folytathat más - cégbíróság által
jóváhagyott (TEAOR szám szerint legalizált) – gazdasági tevékenységet.

III. Szolgáltatások
A GT a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- települési szilárd hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása,
- gyepmesteri telep üzemeltetése.
A szolgáltatások mennyiségére és minőségére annak egységáraira vonatkozó fő
paramétereket Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő Testülete határozza
meg. Ennek értelmében:
- a lakosok számára megállapítja a térítendő havi minimális ürítési
gyakoriságnak az adott szezonra vonatkozó mértékét,
- a hulladékgyűjtő edények térfogata alapján meghatározza az ürítési díjakat,
ezzel együtt a helyi önkormányzat által térítendő díjkompenzáció mértékét.

IV. Marketing terv
A GT - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege
és a helyi önkormányzatnak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete
által - monopol helyzetbe került. Ezzel együtt kvázi „nonprofit” jelleggel működik
tekintve, hogy egyrészt a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg,
másrészt a költségvetésében a feladatok ellátásához jelentős díjkompenzációt
finanszíroz.
A GT marketing terve a cégalapítás óta eltelt viszonylag rövid idő miatt - tekintve,
hogy a gyomaendrődi lakosság egy jelentős hányada egyelőre „új adóformának”
tekinti a hulladékszállítási díjakat – a következőkre irányul:
-

a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű
használata,
illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás
igénybevétele által,
egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.

A szolgáltatás igénybevétele elsősorban azokra a városrészekben élő lakosokra
alapozható, akik szilárd burkolattal rendelkező utcák mentén laknak. A kommunális
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rendszer fejlesztésének általános céljain kívül tehát a hulladékszállítás kvázi teljeskörűségéhez, ezáltal a város tisztaságának biztosításához is fontos a
szilárdburkolatú úthálózat bővítése. A szolgáltató a lakosság számára rendszeresen
ad információkat:
- a helyi „Gyomaendrődi Hírmondó” hasábjain,
- verbális kommunikáció útján egyrészt a díjbeszedő által, másrészt
a telephelyen történő befizetések díjbefizetések alkalmával a szolgáltató
munkatársai által.

V. Működési terv és szervezeti felépítés

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. A helyi
önkormányzat (tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő
bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre
vonatkozóan a:
- munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt ( szervezeti felépítés ).
A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 4 csoportot irányít:
- szállítás- anyagmozgatás,
- ügyvitel – pénztár,
- gyepmester,
- könyvelés.
A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető hetenként és aktuálisan
csoportvezetői értekezleteket tart, amelyeken beszámoltatja a csoportvezetőket,
majd a saját, valamint a lakosság és a tulajdonos által jelzett esetleges problémákról
tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák megoldásáról. A feladatok ellátásánál
alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer működik (teljesítmények
dokumentálása „vonalkód rendszerrel”, költségvetés, pénzügyi- számviteli
bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város területén történik. A szolgáltatás
igénybevevői névjegyzékékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített
számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a
szolgáltatási teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések
vevőnkénti vezetését és nyilvántartását. A feladatellátáshoz szükséges
hulladékszállító járműveket a GT számára bérbeadási szerződés alapján a
GYOMASZOLG KFT biztosítja. A járműveket a bérbeadó a telephelyén tárolja,
műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki
vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A GT személyzete a járműveket
a napi munkaidő kezdésekor átveszi, a munkaidő végén átadja az üzembentartó
számára. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a
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szállítási és anyagmozgatási csoportvezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a
szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó
helyre szállítja.
A város területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási
körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét
egy-egy napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy
részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes
kiértékelése az operátor által vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot
befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg összevetése alapján történik. Ezeket
az adatokat a GT ügyvezetője hetenként értékeli a havi ütemezésű tervadatok
szintre-hozása által. A közterületekről történő hulladék elszállítás szintén heti
ütemterv alapján valósul meg.
A díjbeszedő a negyedéves teljesítmények alapján a „vonalkódos informatikai
rendszerből” nyeri a számlázáshoz szükséges adatokat. A számlázás gépi úton - az
adatoknak a nyilvántartó rendszerből a hordozható számlaadó rendszerbe való
elektronikus „áttöltése” útján történik. A díjbeszedő és a telephelyi pénztáros két
hónapos követelés állománynak megfelelő készpénzt szed be negyedév időtartam
alatt. Ezt követően a beszedési időtartam (újabb két hónap) ciklikusan ismétlődik. A
szolgáltatás ellenértéke beszedése kapcsán a díjbeszedő számlát ad a vevőnek és
készpénzt vesz át a vevőtől.
A gyepmesteri tevékenységet 2 fő alkalmazott látja el, akik egyrészt begyűjtik és a
telephelyre szállítják a közterületen elhullott állatok tetemeit, másrészt átveszik
megsemmisítésre a lakosság által átadott állati tetemeket. A telephelyen - a
jogszabályban előírt időtartamig - őrzik és ellátják a kóbor ebeket.
A gyepmesteri tevékenység kiadásait a helyi önkormányzat a tárgyévet követő év
elején - a tárgyévi költségek teljes összesítése alapján - ellentételezi a GT számára.
A GT – ot terheli a feladat kiadásainak megelőlegezése (~6-6,5 mFt/év).
A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság
szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult.
Ügyvezető igazgató

Ügyvitel - pénztár cs.
- ügyviteli alkalmazott
- operátor (bérmunka)

Szállítás- anyagmozgatási cs.
- csoportvezető
- gépkocsivezetők
- rakodók.

Gyepmesteri cs.
- gyepmester
- segítő

Könyvelési cs.
(bérmunka)

A lakossági hulladékszállítás szolgáltatásának igénybevétele elsősorban azokra a
városrészekben élő lakosokra alapozható, akik szilárd burkolattal rendelkező utcák
mentén laknak. A cég a gyűjtőjárművel nem megközelíthető utcák lakói számára
speciális hulladék-gyűjtő zsákokat forgalmaz. Ezeket - megtöltést követően - a
lakosoknak kell a „menetrendszerű” gyűjtőjáratok útvonalába kihelyezni (elvinni) a
hulladék elszállíthatósága végett.
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A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött
telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A
személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.. 1 –től
egy korszerű bérleményi épület igénybevételével maradéktalanul megoldódik.

VI. Pénzügyi terv
A pénzügyi tervet, az alkalmazott egységárakat – a vállalkozásokra és magán
személyekre - a mellékelt kalkulációk tartalmazzák. Az árképzés a jogszabályi
előírásoknak megfelel.
További bevételi forrás a lakótelepek csoportokba verbuvált közösségének a
rendeletben előírt vevőnkénti rendszerbe vétele, az illegális „hulladéklerakásoknak „
- szigorúbb ellenőrzéssel - való feltárása és szankcionálása. Ez utóbbi már nem
csupán a GT feladata.
1. sz melléklet .

Gyomaendrőd, 2012-04-11.

Fekete József
ügyvezető igazgató
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti
tervének a jóváhagyása.
Csényi István

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2011 évi beszámolót, valamint a 2012. évi
üzleti tervét elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti adózás előtti eredménye -10.697 ezer forint. Az eszközök és források értéke
egyezően 482.605 ezer Ft.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek
való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg
elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és
köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi
beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének az
elfogadását.

1. döntési javaslat

"A 2011. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évről szóló beszámolóját. A
társaság 2011. évi mérleg szerinti adózás előtti eredménye -10.697 ezer Ft.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat

"Felmentvény megadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait
gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József
ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat

"A 2012. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2012.
évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete

Gyomaendrőd
Szabadság tér 1

Tisztelt Képviselő Testület!

Mellékelten megküldöm a Gyomaszolg Ipari Park Kft Könyvvizsgálat utáni 2011 évi Éves
beszámolóját a szükséges mellékletekkel, valamint a 2012 évre elkészült Üzleti tervet.
A Gazdasági Társaság 2011 évi mérleg szerinti eredménye -10.697 e/FT, a kiegészítő
mellékletekben kidolgozásra került a bevétel megoszlása tevékenységi körönként, és az
elmúlt évi beszámolótól való eltérés %-os nagysága. A mérleg főösszege: 482.605 e/ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a beszámolónk és Üzleti tervünk elfogadására.

Gyomaendrőd. 2012-04-11

Fekete József
ügyvezető igazgató

GYOMASZOLG IPARI PARK ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 2.
(66) 386-233

Éves beszámoló
2011

Keltezés: 2012. március 31.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

5/6. oldal

10665387412011304
Statisztikai számjel
04-09-001752
Cégjegyzék száma
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
Sor-szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A tétel megnevezése

1
2
I.
3
4
II.
III.
5
6
7
8
9
IV.
10
11
12
V.
VI.
VII.
A.

Keltezés:

b
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása ±
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
c
d
e
200249
169094
200249
2337
4044
6381
46056
5812
65707
24812
3598
7096
7059
108272
65266
4080
21554
90900
9620
55079
6401

0

-11185

0

0

0

0

169094
85
2819
2904
59502
6401
68463
23598
4831
6235
16002
119129
67552
3971
19489
91012
11777
22858
6057
-13276

2012. március 31.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.

6/6. oldal

10665387412011304
Statisztikai számjel
04-09-001752
Cégjegyzék száma
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
Sor-szám
a
23
24

A tétel megnevezése

13

b
Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

Előző év
c

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
e

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Keltezés:

14
15
16
17
VIII.
18
19
20
21
IX.
B.
C.
X.
XI.
D.
E.
XII.
F.
22
23
G.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2652

1903

7026

7411

9678

0

2

1056

7026

7411

7028
2650
-8535
18007
463
17544
9009
1164
7845
6000
1845

0
0
0

8467
847
-12429
1732

0
0

1732
-10697

0

-10697

0

-10697

2012. március 31.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.

9314

1/6. oldal

10665387412011304
Statisztikai számjel
04-09-001752
Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
Sor-szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Keltezés:

A tétel megnevezése

A.
I.

II.

III.

b
Befektetett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak értékhelyesbítése
TÁRGYI ESZKÖZÖK
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásokra adott előlegek
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Egyéb tartós részesedés
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
vállalkozásban
Egyéb tartósan adott kölcsön
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
c
d
e
304179
377470
153
41

153

41

304026
103508
14252
5003

377429
356380
12733
4668

181263

3648

2012. március 31.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
2/6. oldal

10665387412011304
Statisztikai számjel
04-09-001752
Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Tárgyév
módosításai

a
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

B.
I.

II.

b
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
Anyagok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
Késztermékek
Áruk
Készletekre adott előlegek
KÖVETELÉSEK
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

c
155468
16811
9864
2337
1

d

e
101110
14283
7213
2422
2

4609

4646

81689
49037
25214

63182
48563
5931

7438

8688

47820

22852

47820

22852

9148
897
8251
150
112
38

793
631
162
4025
3957
68

459797

482605

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

III.

IV.

C.

56

Váltókövetelések
Egyéb követelések
Követelések értékelési különbözete
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
ÉRTÉKPAPÍROK
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
Egyéb részesedés
Saját részvények, saját üzletrészek
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Értékpapírok értékelési különbözete
PÉNZESZKÖZÖK
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen

Keltezés:

2012. március 31.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
3/6. oldal

10665387412011304
Statisztikai számjel
04-09-001752
Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
Sor-szám
a
57
58
59
60
61
62
63

A tétel megnevezése

D.
I.
II.
III.
IV.
V.

b
Saját tőke
JEGYZETT TŐKE
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
c
d
e
331391
320694
139630
139630

16800
168616
4500

53194
138567

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

VI.

VII.
E.

F.
I.

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

II.

85
Keltezés:

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
Valós értékelés értékelési tartaléka
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Céltartalékok
Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék
Kötelezettségek
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Átváltoztatható kötvények
Tartozások kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1845
8000
8000

-10697
500
500

92565

32708

16700
16700

2012. március 31.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
4/6. oldal

10665387412011304
Statisztikai számjel
04-09-001752
Cégjegyzék száma
"A" MÉRLEG Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.
Sor-szám
a
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

A tétel megnevezése

III.

b
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Rövid lejáratú kölcsönök
ebből: az átváltoztatható kötvények
Rövid lejáratú hitelek
Vevőktől kapott előlegek
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Váltótartozások
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek értékelési különbözete
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
c
d
e
92565
16008
3397
3397
1200
69855

3175

96

156

19217

8080

98
99
100
101
102
Keltezés:

G.

Passzív időbeli elhatárolások
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott bevételek
Források összesen

27841

128703

827
27014

441
128262

459797

482605

2012. március 31.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
1 sz. Melléklet

CASH-FLOW kimutatás 2011 év

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
1. Adózás előtti eredmény
2. Elszámolt amortizáció
3. Elszámolt értékvesztés
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
6. Szállítói kötelezettség változása
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása
8. Passzív időbeli elhatárolások változása
9. Vevőkövetelés változása
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása
11. Aktív időbeli elhatárolások változása
Összesen:

adatok eFt-ban
- 10.697
+ 11.777
344
- 7.500
- 23.003
- 66.620
- 11.137
+ 100.862
+ 20.101
+ 26.246
3.875
+ 35.810

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
12. Befektetett eszközök beszerzése
15. Befektetett eszközök eladása
19. Hitel és kölcsön felvétele
Összesen:

+
+
-

96.335
34.270
18.000
44.065

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Összesen:

-

100
100

IV. Pénzeszközök változása I+II+III
Mérleg szerinti pénzeszköz változás 793 - 9.148 =

- 8.355

Gyomaendrőd, 2012. március 31.
Szaniszló András
Könyvelő

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Kiegészítő melléklet a 2011 évi éves beszámolóhoz
A „Gyomaszolg” Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT
1991. december 31.-el kezdte meg működését, majd 1999 évben névváltozást hajtott végre,
ettől kezdve Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft néven működik.
2006. júniusában a Kft-ből kiválással létrejött a Gyomaközszolg Kft, melynek
cégbírósági bejegyzése 2006.10.09-el megtörtént, törzstőkéje 5.000 ezer Ft pénzbeni betét.
A Gyomaközszolg Kft a tényleges működését 2007.01.01-el kezdte meg, tevékenységi köre:
Lakossági köztisztasági feladatok és gyepmesteri feladat ellátása Gyomaendrőd Város
területén. Fenti feladatok ellátását, mint jogelőd a Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte
2006.12.31-ig. A Gyomaszolg Ipari Park Kft tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal
Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A társaság a korábbi Építő és Szolgáltató üzem
megszűnése után lett alapítva, s annak tevékenységi körét viszi tovább, kibővítve több
városüzemeltetési feladat ellátásával, majd 1999 évtől az Ipari Park cím elnyerése után, annak
létrehozásával és működtetésével.
Az Ipari Park kialakítása saját beruházásként indult és 2002. november 30.-al került
befejezésre, átadásra. Azóta az Ipari Park területének értékesítése folyamatosan történik.
2011. évben az Ipari Park területéből összesen: 2.000 m2 közművesített földterület
/telek/ lett értékesítve az SZGSZ Szerviz Kft részére üzemcsarnok kialakítására, 70.804 m2
telek pedig Gyomaendrőd Város Önkormányzatának befektetés céljából.
2011.05.10-én a DAOP-1.1.1./A-09 pályázat keretében megépített inkubátorház
használatba vételére került sor. A kapott támogatás értéke 129.750.000 Ft. A támogatás
keretében szankcionálható megvalósítási időszak 5 év, mely alatt a biztosítani kell a
támogatási szerződésben foglalt hasznosítási feltételeket (az új és kezdő vállalkozások
betelepítése, épület kihasználása). A megépített inkubátorház jelzálogfedezetet biztosít a
támogató hatóság részére.
A Kft tevékenységi köre az alábbi:
Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások:
- magas és mély építőipari kivitelezés
- építőipari szakipari munkák
- kész betonértékesítés
- szállítás, gép bérbeadás
- ipari terület bérbeadása, őrzése
Városüzemeltetési feladatok:
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
- köztisztasági tevékenység
- település tisztasági tevékenység
- önkormányzati utak kezelése
- árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, szivattyúzás
- közterületek tisztántartása
- teljes körű temetkezési tevékenység
Ipari Park területének bérbeadása, értékesítése, inkubátorház bérbe adása

1

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjainak 2011-ben összesen 1.080 eFt
tiszteletdíjat fizetett ki a Kft.
A Kft-nél 2011-ben ügyvezető váltás történt. 2011.08.31-ig a Kft képviseletére
Egeresi András ügyvezető igazgató volt önállóan jogosult. Lakcíme: 5600 Békéscsaba,
Alsókörös sor 5.
2011.09.01-től a Kft képviseletre önállóan jogosult ügyvezetője Fekete József.
Lakcíme: 5650 Mezőberény, Békési út 19/A.
Egeresi András ügyvezető igazgatói munkájáért 2011 évben összesen 3.425 eFt
munkabért, munkába járással kapcsolatosan 64 eFt gépjármű költség térítést, és 20 eFt
étkezési utalványt kapott.
Fekete József ügyvezető igazgatói munkájáért 2011 évben összesen 1.800 eFt
megbízási díj, bért, munkába járással kapcsolatosan 40 eFt gépjármű költség térítést, és 30 eFt
étkezési utalványt kapott.
A Kft 2011 évi bevétele 239.642 eFt, mely a bázis évhez viszonyítva 12,54%-os
csökkenést mutat.
eFt

Bevétel megoszlása
Építőipari tevékenység
Hulladékszállítás
Parkgonozás,
közmunka program
Ingatlankezelés
Útfenntartás
Temetkezés,
temetőüzemeltetés
Belvizes, csatornázási
tevékenység
Kész beton értékesítés
Szállítás
Bérleti díjak
Anyageladás bevétele
Telefon-, áram-, gázdíj
továbbszámlázás
Könyvelés, ügyviteli,
vezetői, mérnöki
szolgáltatás
Tervdokumentáció
értékesítés

2010
évi

eFt

eFt

Aránya

2011
évi

Eltérés

%

%

70 066

26%

69 410

29%

-656

-2%

28 071

10%

29 167

12%

1 096

3%

197

0%

202

0%

5

0%

1 705

1%

1 703

1%

-2

0%

5 603

2%

4 864

2%

-739

-2%

27 708

10%

21 053

9%

-6 655

-20%

7 019

3%

411

0%

-6 608

-19%

27 565

10%

14 655

6%

-12 910

-38%

1 029

0%

1 002

0%

-27

0%

16 942

6%

17 153

7%

211

1%

3 852

1%

4 073

2%

221

1%

103

0%

2

0%

-101

0%

9 639

4%

5 399

2%

-4 240

-13%

0%

-750

-2%

750

0%

Egyéb bevételek
Pénzügyi tevékenység
bevétele

46 056

17%

59502

25%

13 446

39%

9 679

4%

9 314

4%

-365

-1%

Rendkívüli bevételek
Bevétel összesen:

18 007

6%

1732

1%

-16 275

-47%

273 991

100%

239 642

100%

-34 349

-100%
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Fenti adatok alapján megállapítható, hogy a Kft fő tevékenységi körének számító
építőiparnak a bevétele az összes tevékenység 29%-át teszi ki, mely a bázis évhez viszonyítva
3%-pontos növekedést mutat. A hulladékszállításból eredő bevétel 2%-pontos növekedést
mutat a bázishoz viszonyítottan. A parkgondozási, ingatlankezelési és útfenntartási
tevékenység bevételének aránya változatlan. A temetőüzemeltetési tevékenység 1%-pontos
csökkenést mutat. A belvizes csatornázási tevékenység csökkenése 3%-pontos. A kész beton
értékesítésének csökkenése 4%-pontos. A szállítási tevékenység bevételének aránya
változatlan. A bérleti díjak, és az anyageladás bevétele 1%-pontos emelkedést mutat. A díjak
továbbszámlázása tevékenység bevételének aránya változatlan. A könyvelési, ügyviteli,
vezetői és mérnöki szolgáltatások bevétele csökkent 2%-ponttal. A tervdokumentáció
értékesítés 2011-ben nem történt. Az egyéb bevételek növekedése 8%-pontos. A pénzügyi
tevékenység bevétele változatlan, a rendkívüli bevételeknek csökkenése 5%-pontos volt.
Megállapítható, hogy az építőipar, mint fő tevékenység az összes bevételből a legnagyobb
hányaddal részesedik.
Egyéb bevételek között szerepel 8.817 eFt értékben Munkaügyi Központ által adott
támogatás. Rendkívüli bevétel 63 eFt értékben ipari parkhoz kapcsolódó támogatás és 1.669
eFt értékben inkubátorházhoz kapcsolódó támogatás.
A könyvelői szolgáltatások keretében történő feladatok irányítását a Kft számviteli
csoportvezetője végzi. Adatai: Szaniszló András 5500 Gyomaendrőd, Petőfi utca 4/2.
Regisztrációs száma: 178791
A Kft-nél kötelező a könyvvizsgálat. 2011 évben 499 eFt +Áfa könyvvizsgálati díjat
fizetett ki a Kft. A vállalatnál könyvvizsgálatot végző, és a 2011 évi beszámolót hitelesítő
személy adatai: Molnárné Vajó Katalin, Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1/1.
Könyvvizsgálói Kamarai Száma: MKVK 004894
Számviteli politika
A Kft 2000 évi C.SZTV és módosításai alapján alakította ki számviteli politikáját,
számlarendjét, s a törvény kettős könyvvitelre vonatkozó előírásai alapján vezeti könyveit.
2001 évtől a Kft éves beszámolót készít. A számviteli politikában meghatározottak alapján a
mérleg „ A” változatának és az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás „A”
változatának elkészítésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A mérlegben szereplő
üzleti év azonos a naptári évvel.
A 100 eFt alatti egyedi beszerzésű, illetve előállítású eszközök minden esetben egyedi
elbírálás alapján, az elhasználódási idő meghatározásával kerülnek, vagy az anyagkészletben,
vagy pedig tárgyi eszközként nyilvántartásba. Az egyedi elbírálás alapján az egy éven belül
elhasználódó szerszámok, gépek, berendezések, anyag készletként kerülnek felhasználásra.
Amennyiben a tárgyi eszközök használata, rendeltetése megváltozik, s már nem tartósan
szolgálják a Kft tevékenységét át kell sorolni az anyag készletek közé.
A saját beruházás közvetlen költségen kerül befejezetlen beruházásként készletre, majd
aktiválásra.
Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a Kft akkor számol el, ha az adott eszköznek a könyv
szerinti értékét a piaci értéke 20%-al meghaladja. 2011 évben nem kellett elszámolni.
Értékhelyesbítés meghatározása:
- 11-es számlacsoportban nem könyvelünk
- 12-es számlacsoportban 1M Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk
- 13-as számlacsoportnál 500 ezer Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk
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-

14-17-18-as számlacsoportnál 300 ezer Ft-ot meghaladó eltérést
könyvelünk.
Tervszerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Nulla lehet a
maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 20%-át nem éri el, vagy kevesebb, mint
50ezer Ft. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetén a maradványérték nulla forint.
Az értékcsökkenést az eszköz hasznos élettartamának bruttó értékéhez viszonyítása határozza
meg, korrigálva a várható maradványértékkel. A 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzésű,
előállítási tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Az Ipari
Park és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok leírási kulcsa 5% a számviteli politikában
rögzítettek alapján. Terven felüli értékcsökkenés 20% (piaci érték magasabb, mint nettó érték)
eltérés esetén számolandó el.
A vásárolt készletek értékelése az éves beszámolóban átlagos beszerzési áron történik.
Év közben a Kft a vásárolt készletekről mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, a
felhasználás átlagos beszerzési áron kerül könyvelésre. A saját termelésű készletek és a
befejezetlen termelés értékelése közvetlen költségen történik. A saját termelésű készletekről is
mennyiségi és értékbeni nyilvántartás kerül év közben vezetésre, felhasználása pedig
átlagáron történik.
Értékvesztés illetve visszaírás 20%-os piaci eltérés esetén számolandó el. A Kft
számviteli rendjében rögzítettek alapján évente egy alkalommal teljes körű leltárt kötelező
végrehajtani az anyag és árukészlet vonatkozásában. A tárgyi eszközöknél 2 évente van
kötelező leltár előírva, 2011 év végére vonatkozó a leltározás megtörtént. 2011. december
31.-i fordulónappal a vásárolt készletekről és saját előállítású készletekről is készült leltár, az
eltérések lekönyvelésre kerültek. A leltár felvétele tényleges megszámlálással történt.
A vevők, bérlők tartozásai, s a szállítók felé való kötelezettség egyenlegközlő
levelekkel van alátámasztva.
2011. december 31.-én ténylegesen megszámlálásra került a pénzkészlet.
Az év végi zárás alkalmával egyeztetésre kerültek az adó, munkabér és TB számlák is.
A vevő, az adósok minősítése alapján értékvesztést kellett elszámolni. A Kft-nél a
vevők értékelése alapján értékvesztés visszaírása 2011-ben 6.410 eFt értékben történt. 2011ben értékvesztés került elszámolásra 6.057 eFt értékben.
2011-ben leírásra került összesen 8 eFt kisösszegű vevő követelés, mely elengedett
követelés (kisösszegű, a vevő fel nem lelhetősége miatt leírt). A kisösszegű követeléseknél a
behajtás költségei lényegesen meghaladták volna a tartozás összegét.
Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A Kft költségeit elsődlegesen
az 5-ös számlaosztályban könyveli, a 6-os, 7-es számlaosztályban csak tájékoztató jellegű az
adatgyűjtés.
Év végén a zárás alkalmával a költségek átvezetésre kerülnek az 5-ös számlaosztályból
a 8-as számlaosztályba.
A 8-as számlaosztályban kerül lekönyvelésre az ELÁBÉ és KÖZVETÍTETT
szolgáltatások értéke. Itt az egyéb ráfordításban kerülnek könyvelésre: az értékesített tárgyi
eszközök könyv szerinti értéke, a céltartalék képzés, az értékvesztés elszámolása, az
önellenőrzési pótlék, a bírságok, büntetések, az önkormányzatnak fizetendő adók, a REHAB
hozzájárulás, az INNOVÁCIÓS járulék, a vissza nem igényelhető ÁFA, a készlet hiányok,
selejtezés, a behajthatatlan és elengedett követelés, kerekítési differenciák. Mérlegkészítéskor
a REHAB hozzájárulást nem itt, hanem a bérjárulékok között kell szerepeltetni.
A pénzügyi tevékenység ráfordításai között az IK üzemeltetéssel kapcsolatos lakbér és
bérleménydíj, gondnoki szolgáltatás szerepel.
Egyéb bevételként kerülnek lekönyvelésre: az értékesített tárgyi eszközök bevételei, a
céltartalék felhasználás, a visszaírt értékvesztés, a munkanélküliek foglalkoztatására és
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munkahely megtartására folyósított támogatások, kapott kártérítések, tulajdonostól kapott
működési célú pénzeszköz, kerekítési differenciák.
Pénzügyi tevékenység bevétele a kapott kamatokból, a lakbér, bérleménydíj, gondnoki
díj bevételekből áll.
Rendkívüli bevételként került lekönyvelésre a vásárolt és saját előállítású készletek
többlete, az Ipari Park fejlesztési célú támogatásából az adott évben figyelembe vehető
összeg.
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének számszerűsítése

adatok eFt-ban

Ingatlan és
kapcsolatos
vagyoni
értékű jogok

Műszaki
berendezések
gépek,
járművek

Egyéb
berendezések gépek
járművek

881

143.155

38.140

-

272.126

Értékesítés

-

Selejtezés
Aktivált
beruházás

Immateriális javak
Bruttó érték
2011.01.01
Tárgyidőszaki
növekedés

Bruttó érték
2011.12.31.
Tárgyidőszakban elszámolt
écs.
Tárgyidőszakban visszaírt
écs
Előző
időszakban
elszámolt écs.
Nettó érték
2011.12.31

Beruházás

Összesen

10.473

181.263

373.912

1.368

455

96.335

370.284

-11.961

-

-

-

- 11.961

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-273.950

-273.950

881

403.320

39.508

10.928

3.648

458.285

- 112

- 7.293

- 2.887

- 790

-

- 11.082

-

-

-

-

-

-

- 728

- 39.647

- 23.888

- 5.470

-

- 69.733

41

356.380

12.733

4.668

3.648

377.470

Terven felüli értékcsökkenés 2011-ben nem lett elszámolva.
2011-ben aktivált beruházások: 1 db inkubátorház és kapcsolódó létesítmények 272.126 eFt
értéken, 2 db használt monitor 27 eFt értékben, 1 db áramfejlesztő 117 eFt értékben, 2 db
mobiltelefon 12 eFt értékben, 2 db komplett számítógép 199 eFt értékben, 1 db fénymásoló
200 eFt értékben, 1 db nyomtató 17 eFt értékben, 1 db lapvibrátor 252 eFt értékben, 1 db
motorfelújítás (Tátra mixer) 999 eFt értékben.
Tárgyi eszközök közül értékesítésként kivezetve földterület /Ipari Park területéből
értékesítés/: Ipari Park telek 10.108 eFt értékben, Ipari Park közművesítés és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok 1.159 eFt értékben.
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Selejtezés 2011 évben nem történt.
Befejezetlen beruházásként szerepel a mérlegben telephelyen műhely előtető építés 251 eFt
értékben, ipari park közműfejlesztés II. ütem tervei 3.397 eFt értékben.
A Kft 2011 évben 4.500 eFt fejlesztési tartalékot oldott fel inkubátorház beruházásra.
Készletek
A vásárolt anyag és árukészlet leltár szerinti értéken szerepel a mérlegben. A készletek
bázishoz viszonyított mennyisége 15%-os csökkenést mutat, melynek oka az építőipari
anyagok kisebb záráskori volumene. A Körösi Csoma Sándor úti telek és az ott épülő sorház
befejezetlen munkái a készletek között kerülnek nyilvántartásra. Leltáreltérés lekönyvelésre
került.
Követelések
Hitelezési veszteségként 8 eFt tartozás került leírásra behajthatatlan követelésként, a behajtás
költségei lényegesen meghaladták volna a követelés összegét.
Értékvesztés visszaírása 2011 évben 6.401 eFt értékben történt a 2010 évi értékvesztés
alapján: Jóbarát vendéglő 17 eFt, Cetinsoyné Szabó Enikő 41 eFt, Művelt Cigányifjúságért
Alapítvány 206 eFt, Schwalm és Társa 278 eFt, Gyomahús Kft 10 eFt, Pharma-Csaba Kft 7
eFt, Csatári Tibor 19 eFt, Majoros Károly 69 eFt, Putnoki Lajos 471 eFt, Sytevi Bt 325 eFt,
Gold Cervus Bt 52 eFt, Búza Adrienn 17 eFt, Center Ablak Bt 10 eFt, Épviztech Kft 133 eFt,
Urbancsok János 5 eFt, Szmola József 19 eFt, Futó Mihályné 6 eFt, Mikrokonstrukt Kft 2.253
eFt, Neo Universal Kft 1.000 eFt, Aqvadukt Kft 346 eFt, Femol 97 Kft 1 eFt, 89 FP Kft 32
eFt, Váradi Zoltán 281 eFt, Raffael Henrik 12 eFt, Sebők Bálint 28 eFt, Myronyik Vassil 490
eFt, Illés Béláné 1 eFt, Bálint István 18 eFt.
Értékvesztés elszámolása 2011-ben 6.057 eFt értékben történt a határidős rendezetlen
követelésekre, melynek megoszlása: Jóbarát vendéglő 19 eFt, Cetinsoyné Szabó Enikő 61 eFt,
Dekor Labor Bt 23 eFt, Művelt Cigányifjúságért Alapítvány 206 eFt, Schwalm és Társa 278
eFt, Pharma-Csaba Kft 7 eFt, Majoros Károly 69 eFt, Putnoki Lajos 471 eFt, Sytevi Bt 167
eFt, Gold Cervus Bt 52 eFt, Ugrinné Dr Katona Klára 17 eFt, Épviztech Kft 133 eFt, Szmola
József 19 eFt, Mikrokonstrukt Kft 2.253 eFt, Neo Universal Kft 1.000 eFt, Gemüse Kft 41
eFt, Aqvadukt Kft 283 eFt, 89 FP Kft 73 eFt, Váradi Zoltán 299 eFt, Sebők Bálint 28 eFt,
Myronyik Vassil 490 eFt, Vékony Ferenc 50 eFt, Bálint István 18 eFt.
A lakbér és bérleménydíj, hátralék összege 434 eFt, mely a bázishoz viszonyítva 24,78%-os
csökkenést mutat.
A követelések összetétele: vevőkkel szembeni követelés / mely tartalmazza a bérlők
tartozásait is/ 48.563 eFt, az Önkormányzattal szembeni követelés 5.931 eFt, az egyéb
követelés pedig 8.688 eFt / munkavállalókkal, adóhatósággal szembeni követelés/.
Az összes követelés 63.182 eFt-os összege a bázissal szemben 22,66%-os csökkenést mutat.
Értékpapírok
Értékpapírok 22.852 eFt értékű állománya a bázisévhez képest 52,21%-os csökkenést mutat.
Értékpapírok között teljes egészében tőkegarantált, forgatási célú befektetési jegy szerepel.

Pénzeszközök
A bankszámlák egyenlege 2011.12.31-én 162 eFt, a házipénztár egyenlege 631 eFt. A
pénzeszközök bázishoz viszonyított csökkenése 91,33%-os.
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Aktív időbeni elhatárolások
A mérlegben 4.025 eFt bevételek aktív időbeli elhatárolása szerepel, melybe befektetési jegy
év végi értékelési különbözet, 2011-re vonatkozóan 2012-ben megkapott támogatás és
késedelmi kamat tartozik. A 68 eFt költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a 2011
évben kifizetett 2012 évi biztosítási díjakat, folyóirat előfizetést tartalmazza. Az aktív időbeli
elhatárolások bázishoz viszonyított növekedése 2683,33%.
Saját tőke összetevői
adatok eFt-ban
Jegyzett tőke
139.630
Tőketartalék
0
Eredménytartalék
53.194
Lekötött tartalék
138.567
2011 évi mérleg szerinti
-10.697
eredmény (veszteség)
Saját tőke összege
320.694
2011.december 31.-én
A 2010 évi 1.845 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba lett helyezve.
2011 évben a jegyzett tőke nem változott.
2011 évben a Kft 4.500 eFt 2010 évben képzett fejlesztési tartalékot oldott fel lekötött
tartalékból megvalósult inkubátorház beruházásra.
A Kft 138.567 eFt lekötött tartalékot képzett 2011-ben a visszafizetési kötelezettséggel kapott
támogatások alapján.
A 2011 évi fizetendő társasági adó bevallás alapján nincs.
2011 évi adózott eredményéből a Kft osztalékot nem tervez fizetni, 10.697 eFt mérleg szerinti
veszteségét eredménytartalékba kívánja helyezni.
Eredménytartalék alakulása
Eredménytartalék
2011.01.01-én
2010 évi mérleg szerinti
eredmény
2010 évi lekötött
tartalékra visszavezetése
Visszafizetési
kötelezettséggel kapott
támogatások miatti
lekötött tartalékba vezetés
Eredménytartalék összege
2011.12.31.-én
Tőketartalék alakulása
Tőketartalék
2011.01.01-én
Visszafizetési
kötelezettséggel kapott
támogatások miatti
lekötött tartalékba vezetés
Lekötött tartalék összege
2011.12.31.-én

adatok eFt-ban
168.616
+ 1.845
+ 4.500

- 121.767

53.194
adatok eFt-ban
16.800

- 16.800

0
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Lekötött tartalék alakulása
Lekötött tartalék
4.500
2011.01.01-én
2010 évi lekötött
- 4.500
tartalékra visszavezetése
Visszafizetési
kötelezettséggel kapott
138.567
támogatások miatti
lekötött tartalék képzés
Lekötött tartalék összege
138.567
2011.12.31.-én
Lekötött tartalék megoszlása: inkubátorház támogatás miatti lekötés 129.750 eFt értékben,
munkaügyi támogatás miatti lekötés 8.817 eFt értékben.
Céltartalék
A 2011 évben a nagy volumenű építőipari munkára vonatkozóan a jövőben esetlegesen
felmerülő garanciális javítások fedezetére a Kft 500 eFt céltartalékot képzett. A céltartalék
összege bázisidőszakhoz képest 93,75%-kal csökkent.
Kötelezettségek
A Kft hosszú lejáratú kötelezettsége 16.700 eFt értékű 15 éves beruházási hitel, melyet az
inkubátorházhoz kapcsolódóan vett fel. A Kft telephelye a kölcsönhöz kapcsolódóan
jelzáloggal terhelt.
Rövid lejáratú kötelezettségek: beruházási hitel 1 éven belül törlesztendő hányada 1.200 eFt,
önkormányzattól ipari park közműfejlesztésre kapott kölcsön összege 3.397 eFt, szállítói és
alvállalkozói számlatartozások összege: 3.175 eFt, tulajdonossal szembeni szállítói tartozás
156 eFt, egyéb rövid lejáratú kötelezettség összege: 8.080 eFt, (mely a decemberi munkabér
és járulékai, a december hó utáni januárban esedékes fizetendő adók összegéből áll, és
osztalékból áll).
2011 évi záró szállítói tartozások közül mérlegkészítés időpontjában határidőn túli tétel 570
eFt értékben van, melyet a vállalat részben kompenzálni szándékozik a fennálló
követelésének terhére. Határidőn túli tartozás az állam felé nincs.
A rövid lejáratú kötelezettségek a bázishoz viszonyítva 84%-al csökkentek.
Passzív időbeli elhatárolások
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 441 eFt (2011 évi
közüzemi díjak)
- Halasztott bevételek 128.081 eFt inkubátorházra kapott támogatás, 181 eFt
ipari park kialakítás támogatás (az Ipari Park-ra folyósított fejlesztési célú
támogatások elkövetkező években figyelembe veendő összege)
Bázishoz viszonyítottan a passzív időbeli elhatárolások növekedése 362,28%.
Az Ipari Park-ból történt értékesítés és a tárgyévi Ipari Park-ra elszámolt értékcsökkenés miatt
63 eFt a passzív időbeli elhatárolásból visszavezetésre került a rendkívüli bevételek közé.
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Mérleghez kapcsolódó mutatószámok
A vagyoni helyzet, eszköz és tőkeösszetétel alakulása

Befektetett eszközök
Forgóeszközök + aktív
időbeli elhatárolások
Vagyoni eszközök összesen
Saját tőke
Idegen tőke + passzív időbeli
elhatárolások

Összeg ( eFt)
377.470

Megoszlási viszonyszám %
78

105.135

22

482.605
320.694

100
66

161.911

34

A 2010 évi adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy az eszközökben 12%-os az
eltolódás a befektetett eszközök javára, a tőke vonatkozásában 6%-os az eltolódás az idegen
tőke és passzív időbeli elhatárolások javára.
Saját tőke növekedése bázishoz viszonyítva:
2011 évi saját tőke x 100=320.694 x 100= 96,77%
2010 évi saját tőke
331.391
Saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez viszonyítva:
Saját tőke x 100= 320.694 x 100= 229,67%
Jegyzett tőke
139.630
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya:
Saját tőke
x 100= 320.694 x 100= 84,96%
Befektetett eszközök
377.470
Likviditási mutató:
Forgóeszközök
x 100= 101.110 x 100= 631,62%
Rövid lejáratú kötelezettségek
16.008
Tőkearányos veszteség:
Mérleg szerinti veszteség x 100= 10.697 x 100= 7,66%
Jegyzett tőke
139.630
Árbevétel arányos veszetség:
Mérleg szerinti veszteség x100 = 10.697 x 100= 4,46%
Összes bevétel
239.642
Eszközök megtérülési mutatója:
Értékesítés nettó árbevétele = 169.094 = 0,35 év
Eszközök összesen
482.605
Készletek forgási sebessége:
16.811+14.283
Készletek átlagértéke x 365=
2
x 365 = 15.547 x 365= 33,56 nap
Értékesítés nettó árbevétele
169.094
169.094
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Tőkefeszültségi mutató:
Idegen tőke x 100= 33.208 x 100= 10,36%
Saját tőke
320.694
Eladósodottsági mutató:
Kötelezettségek x 100= 32.708 x 100= 10,20%
Saját tőke
320.694
Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés
Az adózott eredmény a bázis évben 7.845 eFt, tárgy évben pedig -10.697 eFt, csökkenése
236,35%.
Hozam és teljesítmény mutatók

adatok eFt-ban

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Összes bevétel
Saját teljesítmény aktivált
értéke, saját
term.készl.állományv.
Bruttó termelési érték
Anyagjellegű ráfordítások
Hozzáadott érték
Értékcsökkenési leírás
Nettó termelési érték

169.094
+61.171
230.265
+2.904
233.169
-119.129
114.040
-11.777
102.263

A 2011 évi átlagos statisztikai állományi létszám 51 fő.
Élőmunka hatékonysági mutatók
Egy főre eső bruttó termelési érték: 233.169= 4.572 eFt
51
Egy főre eső hozzáadott érték: 114.040 = 2.236 eFt
51
Egy főre eső nettó termelési érték: 102.263 = 2.005 eFt
51
Anyagjellegű ráfordítások összetétele
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
ELABÉ
Közvetített szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások összesen:

adatok eFt-ban
68.463
23.598
4.831
6.235
16.002
119.129
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A 2010 évet terhelő 2.950 eFt anyagköltség 2011 évre lett rögzítve, mely utólagos egyeztetés
alapján tisztázódott. Az eltérés a lényegességi küszöböt nem éri el, ezért nem került
átvezetésre az előző évi mérlegbe.
Igénybevett szolgáltatások összetétele
Szállítás, rakodás, raktározás
Bérleti díjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
költségek
Oktatás, továbbképzés költségei
Utazási költségek
Postai és távközlési
szolgáltatások díjai
Szakértői, szolgáltatási díjak
Hamvasztás, hulladék
ártalmatlanítás költségei
Hírlap, folyóirat, szakkönyv
költségei
Egyéb vegyes szolgáltatás
Igénybevett szolgáltatások
összesen
Egyéb szolgáltatások összetétele

adatok eFt-ban
2.199
1.521
5.591
738
244
86
1.128
3.555
7.438
130
968
23.598
adatok eFt-ban

Hatósági, igazgatási, szolgáltatási
díjak
Bankköltség
Biztosítási díj
Egyéb szolgáltatások összesen

1.041
1.339
4.831

Kereset és létszám adatok

adatok eFt-ban

2.451

Személyi jellegű kifizetések megoszlása
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományon kívüli megbízási díj, tiszteletdíj
Bérköltség összesen
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű kifizetések összesen

57.360
6.063
4.129
67.552
3.971
19.489
91.012

Az átlagos statisztikai létszám összetétele

létszám fő

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Átlagos statisztikai állományi létszám

44
7
51
11

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: 57.360.000 = 1.303.636 Ft/év
44
Részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: 6.063.000 = 866.143 Ft/év
7
Egy főre jutó átlagkereset: 67.552.000 =1.324.549 Ft/év
51
Egy főre jutó személyi jellegű egyéb kifizetés: 3.971.000 = 77.863 Ft/év
51
Tájékoztató adatok
A Kft tárgyévben 18.000 eFt beruházási hitelt vett fel inkubátorházhoz, melyből 100
eFt értékben törlesztett. A Kft nyitó állományában 3.397 eFt tulajdonosi kölcsönt szerepel
ipari park infrastruktúra-bővítés előkészítési költségeire. A tulajdonosi kölcsön összege év
közben nem változott.
2011 évben a Kft-nél adó és TB ellenőrzés is volt. Adóbírságot a Kft 22 eFt értékben
kapott. Tűzvédelmi, ÁNTSZ, Közlekedési felügyeleti ellenőrzés nem történt 2011-ban. A
Darfü inkubátorház projekt megvalósulását ellenőrizte támogató hatóságként.
A Kft-nél 2012 év elején bérrendezés az elvárt béremelés kritériumainak megfelelően
megtörtént, annak érdekében, hogy a Kft munkaügyi támogatást igénybe vehessen,
közbeszerzéseken indulhasson.
A Kft osztalékfizetést nem tervez. A mérleg szerinti eredményt (veszteséget) 10.697
eFt értékben az eredménytartalékba kívánja átvezetni.

Társasági adóalapnál korrekciós tételek:
Adóalap növelő tételek:
Céltartalék képzés garanciális javításokra 500 eFt, Sztv. szerinti tervszerinti
értékcsökkenés + kivezetett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 23.044 eFt, ráfordításként
elszámolt reprezentáció, vissza nem térítendő támogatás és alapítványi adomány 172 eFt,
adóbírság és Tb-törény jogkövetkezménye miatti ráfordítás 161 eFt, elszámolt értékvesztés
6.057 eFt, behatatlannak nem minősülő tartozás leírása 8 eFt.
Adóalap csökkentő tételek:
Előző évi céltartalék garanciális kötelezettségre visszavezetés 8.000 eFt, adótörvény
szerinti értékcsökkenés + kivezetett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 28.146 eFt,
elszámolt értékvesztés visszaírása 6.401 eFt.
Fizetendő társasági adó 2011 évre nincs.
A Kft 2011 évben környezetvédelmi beruházást nem hajtott végre, veszélyes
hulladékot, környezetre káros anyagot készletei között nem tartott nyilván.
Gyomaendrőd, 2012.03.31
………………………………….
Fekete József
Ügyvezető igazgató
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Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Üzleti jelentés a 2011 évi éves beszámolóhoz
A „Gyomaszolg” 1991. december 30-al kezdte meg működését, majd 1999-ben
névváltozást hajtott végre, s azóta Gyomaszolg Ipari Park Építő És Szolgáltató Kft. néven
működik.
2006 évben kivált a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ből a Gyomaközszolg Kft, ténylegesen
működését azonban csak 2007.01.01-el kezdte. A létrejött új Kft-nek a Gyomaszolg Ipari Park
Kft a jogelődje.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. cégbírósági bejegyzésének száma: 04-09-001752.
A Kft. alapító okiratának kelte: 1991.12.29.
Telephelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. (más telephellyel nem rendelkezik)
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-os tulajdoni hányaddal.
A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.
Az alapítói törzstőke összetétele
- immateriális javak
- tárgyi eszközök
- készletek
- pénzeszközök
Összesen:
Jegyzett tőke összetétele
- alapítói törzstőke
- 2000 évi földterület apport
- 2010 évi tőkeemelés
Összesen:

20 eFt
12.778 eFt
789 eFt
5.823 eFt
19.410 eFt

19.410 eFt
50.220 eFt
70.000 eFt
139.630 eFt

Főbb tevékenységi körök:
- építőipari kivitelezés
- városüzemeltetési feladatok ellátása
- Ipari Park üzemeltetése, területének értékesítése, inkubátorház bérbe adása
A Kft-nél tárgyévben mind az árbevétel, mind a létszám vonatkozásában csökkenés
mutatkozik. Az árbevétel csökkenésének oka a temetkezési, belvizes csatornázási,
betonértékesítési és adminisztratív szolgáltatási tevékenységek jelentős visszaesése.
A Kft a 2011-es gazdasági évet 239.642 eFt bevétellel zárta, mely a bázis évhez
viszonyítva 12,54%-os csökkenést mutat. Az adózott eredmény (veszteség) 10.697 eFt,
melynek bázishoz való csökkenése 236,54%. Az átlagos statisztikai állományi létszám 51 fő,
2 fővel kevesebb, mint a bázis.
A fő tevékenység, az építőipar 3%-pontos növekedést mutat, volumene jelentősen nem
változott.
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eFt

Bevétel megoszlása
Építőipari tevékenység
Hulladékszállítás
Parkgonozás,
közmunka program

2010
évi

eFt

eFt

Aránya

2011
évi

Eltérés

%

%

70 066

26%

69 410

29%

-656

-2%

28 071

10%

29 167

12%

1 096

3%

197

0%

202

0%

5

0%

1 705

1%

1 703

1%

-2

0%

5 603

2%

4 864

2%

-739

-2%

27 708

10%

21 053

9%

-6 655

-20%

7 019

3%

411

0%

-6 608

-19%

27 565

10%

14 655

6%

-12 910

-38%

1 029

0%

1 002

0%

-27

0%

16 942

6%

17 153

7%

211

1%

3 852

1%

4 073

2%

221

1%

103

0%

2

0%

-101

0%

9 639

4%

5 399

2%

-4 240

-13%

750

0%

0%

-750

-2%

Egyéb bevételek
Pénzügyi tevékenység
bevétele

46 056

17%

59502

25%

13 446

39%

9 679

4%

9 314

4%

-365

-1%

Rendkívüli bevételek
Bevétel összesen:

18 007

6%

1732

1%

-16 275

-47%

273 991

100%

239 642

100%

-34 349

-100%

Ingatlankezelés
Útfenntartás
Temetkezés,
temetőüzemeltetés
Belvizes, csatornázási
tevékenység
Kész beton értékesítés
Szállítás
Bérleti díjak
Anyageladás bevétele
Telefon-, áram-, gázdíj
továbbszámlázás
Könyvelés, ügyviteli,
vezetői, mérnöki
szolgáltatás
Tervdokumentáció
értékesítés

2011. évben az Ipari Park területéből összesen: 2.000 m2 közművesített földterület
/telek/ lett értékesítve az SZGSZ Szerviz Kft részére üzemcsarnok kialakítására, 70.804 m2
telek pedig Gyomaendrőd Város Önkormányzatának befektetés céljából.
2011.05.10-én a DAOP-1.1.1./A-09 pályázat keretében megépített inkubátorház
használatba vételére került sor. A kapott támogatás értéke 129.750.000 Ft. A támogatás
keretében szankcionálható megvalósítási időszak 5 év, mely alatt a biztosítani kell a
támogatási szerződésben foglalt hasznosítási feltételeket (az új és kezdő vállalkozások
betelepítése, épület kihasználása). A megépített inkubátorház jelzálogfedezetet biztosít a
támogató hatóság részére.
2011-ben aktivált beruházások: 1 db inkubátorház és kapcsolódó létesítmények 272.126 eFt
értéken, 2 db használt monitor 27 eFt értékben, 1 db áramfejlesztő 117 eFt értékben, 2 db
mobiltelefon 12 eFt értékben, 2 db komplett számítógép 199 eFt értékben, 1 db fénymásoló
200 eFt értékben, 1 db nyomtató 17 eFt értékben, 1 db lapvibrátor 252 eFt értékben, 1 db
motorfelújítás (Tátra mixer) 999 eFt értékben.
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Tárgyi eszközök közül értékesítésként kivezetve földterület /Ipari Park területéből
értékesítés/: Ipari Park telek 10.108 eFt értékben, Ipari Park közművesítés és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok 1.159 eFt értékben.
Selejtezés 2011 évben nem történt.
Befejezetlen beruházásként szerepel a mérlegben telephelyen műhely előtető építés 251 eFt
értékben, ipari park közműfejlesztés II. ütem tervei 3.397 eFt értékben.
A Kft 2011 évben 4.500 eFt fejlesztési tartalékot oldott fel inkubátorház beruházásra.
Környezetvédelmi intézkedések, beruházások
- 2007-ben a Kft telephelyén már működött a hulladéklerakó udvar
- A holtágak vizének tisztításához szivattyúzás biztosításával járult hozzá a Kft.
- Változatlanul végezzük a köztisztasági és településtisztasági tevékenységet egyre
több környező településen.
Környezetvédelmi beruházása a Kft-nek 2010 évben nem volt.
Hitelezési veszteségként 8 eFt tartozás került leírásra behajthatatlan követelésként, a
behajtás költségei lényegesen meghaladták volna a követelés összegét.
Értékvesztés elszámolása 2011-ben 6.057 eFt értékben történt a határidős rendezetlen
követelésekre, melynek megoszlása: Jóbarát vendéglő 19 eFt, Cetinsoyné Szabó Enikő 61 eFt,
Dekor Labor Bt 23 eFt, Művelt Cigányifjúságért Alapítvány 206 eFt, Schwalm és Társa 278
eFt, Pharma-Csaba Kft 7 eFt, Majoros Károly 69 eFt, Putnoki Lajos 471 eFt, Sytevi Bt 167
eFt, Gold Cervus Bt 52 eFt, Ugrinné Dr Katona Klára 17 eFt, Épviztech Kft 133 eFt, Szmola
József 19 eFt, Mikrokonstrukt Kft 2.253 eFt, Neo Universal Kft 1.000 eFt, Gemüse Kft 41
eFt, Aqvadukt Kft 283 eFt, 89 FP Kft 73 eFt, Váradi Zoltán 299 eFt, Sebők Bálint 28 eFt,
Myronyik Vassil 490 eFt, Vékony Ferenc 50 eFt, Bálint István 18 eFt.
Saját tőke összetevői
adatok eFt-ban
Jegyzett tőke
139.630
Tőketartalék
0
Eredménytartalék
53.194
Lekötött tartalék
138.567
2011 évi mérleg szerinti
-10.697
eredmény (veszteség)
Saját tőke összege
320.694
2011.december 31.-én
A 2010 évi 1.845 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba lett helyezve.
2011 évben a jegyzett tőke nem változott.
2011 évben a Kft 4.500 eFt 2010 évben képzett fejlesztési tartalékot oldott fel lekötött
tartalékból megvalósult inkubátorház beruházásra.
A Kft 138.567 eFt lekötött tartalékot képzett 2011-ben a visszafizetési kötelezettséggel kapott
támogatások alapján.
A 2011 évi fizetendő társasági adó bevallás alapján nincs.
2011 évi adózott eredményéből a Kft osztalékot nem tervez fizetni, 10.697 eFt mérleg szerinti
veszteségét eredménytartalékba kívánja helyezni.
Az átlagos létszám 2 fővel csökkent. A teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagkeresete
1.303.636 Ft/hó volt, mely bázishoz viszonyítva 1,66%-os növekedést mutat.
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A Kft a szerződéskötéseinél piaci árat alkalmaz, néhány kommunális tevékenységnél pedig
költségalapú számlázást.
Tájékoztató adatok
A Kft tárgyévben 18.000 eFt beruházási hitelt vett fel inkubátorházhoz, melyből 100
eFt értékben törlesztett. A Kft nyitó állományában 3.397 eFt tulajdonosi kölcsönt szerepel
ipari park infrastruktúra-bővítés előkészítési költségeire. A tulajdonosi kölcsön összege év
közben nem változott.
2011 évben a Kft-nél adó és TB ellenőrzés is volt. Adóbírságot a Kft 22 eFt értékben
kapott. Tűzvédelmi, ÁNTSZ, Közlekedési felügyeleti ellenőrzés nem történt 2011-ban. A
Darfü inkubátorház projekt megvalósulását ellenőrizte támogató hatóságként.
2012 évre tervezett adatok
A Kft 2012 évre a bevételét 250.000 eFt-ban, adózott eredményét pedig 2.000 eFt-ban
tervezi. Az árbevétel és eredmény alakulását még nem lehet pontosan tervezni, mivel az
építőipari kivitelezési és Ipari Park értékesítésből befolyó árbevétel a piaci kereslet
függvénye.
A fenti bevétel 40%-a lekötött kapacitás jelenlegi ismereteink szerint.
Foglalkoztatási szempontból a jelenlegi létszám megtartását tervezi a Kft. Kapacitás
lekötéstől függően 5-6 fős létszámbővítés lehetőségével is tervezünk.
A Kft-nél 2012 év elején bérrendezés az elvárt béremelés kritériumainak megfelelően
megtörtént, annak érdekében, hogy a Kft munkaügyi támogatást igénybe vehessen,
közbeszerzéseken indulhasson. A többlet személyi költség az eredményt a gazdálkodástól
függetlenül terheli.
A Kft további telkek értékesítését, és az inkubátorház további bérbeadását tervezi. A
vállalat pert indított a beépítési kötelezettségét megszegő Packaging Kft ellen a részére
értékesített terület visszaszerzéséért, vagy beépítéséért, ezáltal munkahelyek biztosításáért.
Tervezett beruházások 2011-ről áthúzódó ismeretek és a 2012 évre folytatott tárgyalások
alapján
 saját kivitelezésű beruházásként épülő 4 lakásos sorház értékesítés céljából kb. 50 M
Ft összértékben (konjuktúra esetén valósul meg)
 önkormányzati Kft-k szervezetfejlesztéséből adódó telephely rendezési kérdések
 az építőipari megrendelések függvényében építőipari kisgépek, állványzat beszerzése
 informatikai hálózat fejlesztése, számítástechnikai eszközök modernizálása
 A 2012 után következő években az Ipari Park bővítése és sikeres pályázat esetén az
Ipari Parkban infrastruktúra-fejlesztés várható 100 millió Ft értékben (solar energia
park)
Gyomaendrőd, 2012 március 31.

…………………………………
Fekete József
Ügyvezető Igazgató
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

2012. év üzleti terve

Tartalomjegyzék
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Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Marketing terv
Működési terv és szervezeti felépítés
Pénzügyi terv
Mellékletek

I. Vezetői összefoglaló
Az egykor „Gyomaendrőd Városi Tanács Költségvetési Üzeme” cégnévvel működő gazdasági
szervezet KFT társasági formában 1991 évben kezdte el működését. Napjainkig a gazdasági
társaságnál több lényeges szervezetalakítás történt, melyek alapvetően a cég profiljának és
árbevétele módosulásával függtek össze.
A GT a tevékenységi köre alapján:
- ipari park,- ingatlan bérbeadással és értékesítéssel
- építőipari kivitelezéssel,
- hulladékszállítással,
- temetkezési vállalkozással (kegyeleti szolgáltatás), és temetőfenntartással,
- belvizes csatornák és műtárgyak létesítésével karbantartásával foglalkozik.
A GT szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari
és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány
kistelepülés önkormányzata.
A GT tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére
ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő
Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.
II. A vállalkozás általános bemutatása
1.

Általános adatok
Cégjegyzékszám:04-09-001752
Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve:
1992/03/31

2.

A cég elnevezése
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3.

A cég rövidített elnevezése
GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
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A cég székhelye
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
2

5

A létesítő okirat kelte
1991. december 19.

6.

A működés befejezésének időpontja
határozatlan

7

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

139630000 HUF

azaz egyszázharminckilencmillió-hatszázharmincezer HUF.
8.

A képviseletre jogosul(tak) adatai
Fekete József ügyvezető (vezető tisztségviselő) (an.: Székely Zsuzsanna)
5650 Mezőberény, Békési út 19/a.
Adóazonosító jel: 8328280450
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2011/09/01
Jogviszony vége: 2016/08/30

9.

A könyvvizsgáló(k) adatai
Molnárné Vajó Katalin (an.: Szendrei Mária)
5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy utca 1/1.
Jogviszony kezdete: 2011/02/25
Jogviszony vége: 2015/02/24

10.

A felügyelőbizottsági tagok adatai
Marton Dániel (an.: Kecskeméti Mária)
5500 Gyomaendrőd, Körösi Cs. S utca 25.
Jogviszony kezdete: 2010/11/05
Jogviszony vége: 2014/11/30
Márjalaki József (an.: Gonda Ilona Mária)
5502 Gyomaendrőd, Egressy utca 5.
Jogviszony kezdete: 2010/11/05
Jogviszony vége: 2014/11/30
Nagyné Perjési Anikó (an.: Tóth Klára)
5500 Gyomaendrőd, Pásztor J utca 23.
Jogviszony kezdete: 2011/02/25
Jogviszony vége: 2014/11/30

11.

Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Kamarai azonosítószám: 0-4--03-000138
12.

A cég statisztikai számjele
10665387-4120-113-04.

13.

A cég adószáma
Adószám: 10665387-2-04.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1991/12/30

14.

Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogutód cég(ek) adatai
Átalakulás módja: kiválás
Cégjegyzékszám:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás időpontja: 2006/10/10

15.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma
11733120-26653897-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 1995/12/12.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Gyomaendrőd (5500 Gyomaendrőd, Fő u. 173-179. )
kezeli.

53200125-11086473-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2011/03/21.
A pénzforgalmi jelzőszámot az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomaendrődi
Kirendeltsége (5500 Gyomaendrőd Kossuth Lajos utca 20.) kezeli.
16.

A tag(ok) adatai
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
HU-5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 1991/12/19

A „GYOMASZOLG” Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT. 1991
évben kezdte meg működését. 1999-től Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató KFT cégnevet
viseli. 2006. júniusában a gazdasági társaságból kiválással létrejött a GYOMAKÖZSZOLG KFT. A
GYOMASZOLG Ipari Park KFT tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város
Önkormányzata.
A cég főbb tevékenységi köre:
- magas-és mélyépítő ipari kivitelezés,
- építőipari és szakipari munkák,
- betonkészítés és helyszínre szállítás,
- szállítás és anyagmozgatási feladatok,
- ipari terület bérbeadása és őrzése,
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése,
- hulladékszállítás,
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- önkormányzati utak kezelése,
- árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, holtágak vízkezelése,
- temető fenntartás,
- temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás),
- a Gyomaendrődi Ipari Park és inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése.

A GT működésével gyarapítani, fejleszteni szeretné Gyomaendrőd város és környéke építészeti
kultúráját, a város ipari parkját, és a helyi önkormányzat vagyoni értékeit. Küldetésének tekinti
továbbá a köz - és magánépületek, építmények, parkok, egyéb ingatlanok, szebbé, korszerűbbé,
tisztábbá és gazdagabbá tételét, a tartalom és forma harmóniájának elősegítését, a természeti és
földrajzi adottságokhoz való életviteli igazodást. A fentiek által javítani kívánja a város image –ét,
az itt élő lakosok és a várost látogatók hangulatát, közérzetét.
A GT célja, Gyomaendrőd város lakossága, a város intézményei, továbbá a városban és
Gyomaendrőd környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő
szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a GT. eszköz állományának (gép, épület, egyéb
vagyonelemek) jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára a
munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek permanens
korszerűsítése.
A GT filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak a jelzett
célokkal való azonosulása, azonosíttatása, a személyi beállítódások és attitűdök célirányos
formálása.
A GT a gazdasági rentabilitását „több lábon állással” igyekszik biztosítani. Az építőiparban a hazai
viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A közel 6 éve tartó recesszió egyrészt
súlyosan érinti az építőipart, másrészt a Gyomaendrőd város és környékén az un. „periféria hatás”
is kedvezőtlen feltételeket nyújt.
A városüzemeltetési tevékenységekre bár számottevő igény mutatkozik (út - járda – parkoló
fenntartás, temető korszerűsítés, stb.), azonban a fizetőképes kereslet csökkenését eredményezi
az önkormányzati források folyamatos apadása. A szociális bérlakások állaga is folyamatosan
romlik, mert egyrészt a korrekt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges
mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közműellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek.
A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő
marketing tevékenység folytatásával látszik csak biztosítottnak, ezért új iroda beindítása történt a
városban a fő úton.
A vidéki hulladék szállítás megtartására a konkurens cégek piacbővítő törekvései miatt továbbra is
nagy figyelmet kell fordítani. Egyre nehezebb a valós ráfordításokat az árban érvényesíteni.
A cég legfontosabbnak ítélhető erőssége, hogy a munkamegosztásban a működésben jól
„összeszokott” alkalmazotti állománnyal rendelkezik. (Nincsenek „kiskönyves”, ideiglenesen
alkalmazott munkavállalók.) A cég kompetenciáit alapvetően a tulajdonos határozta meg, de
viszonylagos önállósággal is rendelkezik.
A cég saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a
Gyomaendrődi Ipari Park. 2011 júniusában átadásra került az inkubátor ház is, várhatóan több
kezdő vállalkozásnak az üzletviteléhez, ill. termeléséhez biztosít lehetőséget a gazdasági
recesszió megszüntével. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület
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ingatlanok és egyéb vagyontárgyak. A Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 sz. alatti telephelyről készített
fotók az 1 sz. mellékletben találhatók.
III. Marketing
Fontos cél, hogy a GT rendelkezzen hosszú távú, előremutató marketing stratégiával, mely
biztosítja a vállalkozás számára az egyes marketing eszközök összhangját a kommunikációval.
Egységes képet kell alkotni, mely kihat a megjelenésre, a fizikai környezetre, az alkalmazottakra és
a folyamattervezésre. A mai piaci helyzet megköveteli a vállalkozásoktól, hogy jól felépített
arculattal rendelkezzenek.
Kockázat elemzés:
Fel kell mérni, hogy az értékesítési piacon melyek azok a veszélyek, amelyek figyelembe vételével
kell a stratégiát kialakítani , milyen kockázati tényezők befolyásolják hátrányosan a működést,
milyen erősségeket kell kihasználni.
Erősségek:
- szakképzett, tapasztalattal rendelkező szakember gárda
- bejáratott üzemmenet
- széles spektrumú referencia kör
- kedvező technikai feltétel
- elkötelezett tulajdonos
Gyengeségek:
- kedvezőtlen üzleti fekvés
- elmaradt fejlesztés miatti lemaradás
- konkurencia nagysága
- szezonális ingadozás (építőipari tevékenység)
- gyenge gazdasági környezet
- minőségi korlátok kiküszöbölése
Lehetőségek:
- pályázati lehetőség
- alvállalkozói lehetőségek kihasználása
- gazdasági fellendülés esetén a befektetők nagyobb érdeklődése
- megújuló energia felhasználásához kapcsolódó stratégia
- szolgáltatás színvonalának javításával a vevőkör bővítése
Veszélyek:
- szűkülő pályázati forrás
- Eu-s pályázatok során kötelező közbeszerzési eljárás
- beruházási kedv minimális
- agresszív versenytársak

Gyomaendrőd városban jelenleg 29 olyan vállalkozás működik, amelyek fő tevékenysége a „lakó
és nem lakó épület építése”. Összességében 68 vállalkozás folytat olyan építőipari tevékenységet,
amely azonos profilú a GYOMASZOLG KFT valamelyik szakipari profiljával ( pl.: hideg-vagy meleg
burkolás, tetőfedés stb.)
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TEAOR sz.
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

4120
4299
4311
4312
4333
4334
4339
4391

A tevékenység megnevezése
Lakó és nem lakó épület építése
Egyéb építészet
Bontás
Építési terület előkészítése
Padló –és falburkolat
Festés üvegezés
Egyéb befejező építés
Tetőfedés
Összesen:

A konkurens vállalkozások
száma Gyomaendrődön
29
15
1
1
4
7
2
9
68

A konkurens cégek száma tehát a város lakosainak számához, de elsősorban a fizetőképes
kereslethez mérten viszonylag magas. Az építőipari ágazat - a makrogazdasági előrejelzések
alapján - rendkívül nehéz időszakot kénytelen megélni a beruházási források szűkössége, az
önkormányzati pénzeszközök vásárló értékének folyamatos csökkenése, továbbá a lakosságnak
az építőipari szolgáltatások igénybevételére való hajlandósága a csökkenése miatt. A
munkanélküliség az alacsony jövedelmek és a növekvő rezsiköltségek miatt az elmúlt 7-8 év alatt
drasztikusan leromlott a családok költségvetése, ezáltal a fizetőképes kereslet.) Gyomaendrőd
városban a „perifériahatás” is érvényesülni látszik. A gazdaságra vonatkozó prognózisok szerint
2012 évben az építőiparban az előző évi gazdasági mélypont szintjén érzékelhető még mindig a
kereslet alakulása. A marketing stratégiánkat az előzőek figyelembe vételével célszerű kialakítani.
A vidéki települések közül az alább jelzett településeken végzünk a helyi önkormányzatok
megbízása alapján hulladékszállítási feladatokat.

Település
(2008 év)
Csárdaszállás
Hunya
Kardos
Kétsoprony
Örménykút

GYOMASZOLG
kft. részére
Lakások térítendő nettó
száma
díj
[Db]
[Ft/lakás/hó]
218
334
213
305
106

460
494
555
513
595

A piac megtartása érdekében nyomott árakon kényszerülünk a hulladékszállítási munkát elvállalni.
A konkurens cégek megnevezése és a Békés megyei piac megosztása a 2. sz. mellékletben
bemutatott térképen látható.
A GT a Gyomaendrődi Hírmondó hasábjain havonta hirdeti a vállalkozási tevékenységét, szakipari
kapacitásait. Természetesen verbális kommunikációs csatornákon is ajánljuk a cég szolgáltatásait.
Évente egyszer országos és megyei lapban, továbbá interneten nyújtunk valamilyen céges
információt, valamint különféle rendezvényeken jelenünk meg prospektussal és információkkal a
tevékenységi körünkről. Tagjai vagyunk érdekképviseleti és cég ismeretterjesztő fórumoknak,
egyesüléseknek.
A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi
tevékenységnél indokolt javítani és társaságunkkal szembeni bizalmat visszanyerni, azt erősíteni,
megfelelő referenciákat teremteni, pályázatokon - közbeszerzéseken indulni és részt venni.
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Építőipari részlegünknél fontos:
- vízszintes és függőleges burkolatok felületképzésénél a minőség javítása,
- munkaidő kihasználási tényező javítása, ezáltal a kivitelezési munkák átfutási idejének
csökkentése,
- ügyvezető - művezető - szakmunkás koordinációs kapcsolatok javítása, ezáltal az átfedő (
redundáns) mozzanatok kiiktatása, az „állásidő” csökkentése.
Temetkezési vállalkozásnál fontos:
- a „vevő-centrikus” magatartás erősítése, a vevői megelégedettség fokozása,
- ügyfélfogadó iroda további korszerűsítése,
- a szolgáltatások körének gyarapítása, teljes körű ügyintézés .
Vidéki és alvállalkozói minőségben végzett hulladékszállításnál:
- a települési önkormányzatokkal a koordináció javítása,
- vállalási határidőknek a korábbiaknál pontosabb betartása,
- ügyfélszolgálati tevékenység fokozottabb figyelme,
- a szolgáltatói magatartás elsajátítása, annak tanulása.
Alvállalkozói feladatkörben végzett munkák esetében az időbeli pontosság és a határidős
teljesítések követelményeinek több esetben nem tudott a cég eleget tenni. Építőipari árajánlatok
szolgáltatásánál a gyorsabb kidolgozás és a több alternatívás ajánlatok előzetes előkészítése a
legfontosabb vevői igény. Ezen követelmények teljesítésével tervezzük a cég image – ét javítani,
és az építőipar piacán a piaci részesedésünket a konkurensek rovására mérsékelten növelni. A
korábbi években a jelzett hiányosságok kedvezőtlenül motiválták a vevői megítélést.
Az alkalmazott áraink költség alapú árak. Építőipari árajánlatok megrendelésre történő
szolgáltatásakor - a csökkenő kereslet miatt - fel kell készülnünk az áralkukra és a cég számára „a
még elfogadható ár” gyors kalkulációjának kidolgozására. A költség alapú árképzés miatt csekély
mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására.
Gyomaendrődi Ipari Park és inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése
2012 május hónapban használatba vételi engedélyt kapott, aktiválásra került. A támogató hatóság
záró ellenőrzést folytatott le, mely alapján a projekt megvalósulási időszakot lezárta, megkezdődött
a fenntartási időszak.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft kezdő és új vállalkozások részére kínálja inkubátorház és kapcsolódó
létesítményei bérletét.
Jelenleg betelepült vállalkozás a Lourdes Honey Kft. A Scarpe Lourdes Kft helyett 2011.10. hótól a
beruházó újonnan alapított kezdő vállalkozása bérel 2 üzemcsarnokot és 1 irodacsarnokot. A
vállalkozó technológiai fejlesztést hajtott végre mézcsomagoló kapacitását kialakította, termelését
megkezdte. A piaci igények növekedése esetén 2 további csarnokhelyiségre bérleti igényét írásban
jelezte.
További megkeresések:
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (ITDH utódja) részéről 5-10 ezer m2-es csarnokra kaptunk
megkereséseket.
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Villamosipari alkatrészeket gyártó vállalat külföldi exporttermelése növelésére keresett telephelyet.
A tárgyalások az exportmegrendelések realizálódásáig egyeztetés szintjén maradtak.
Elektronikai alkatrészeket szétszerelő üzem átmeneti elhelyezésre, alapanyagok tárolására
egyeztetés kezdődött. A beruházó tevékenységét várhatóan első félévben kezdi meg, amennyiben
a pályázata elfogadásra kerül.
Csomagolóanyag gyártó üzem részéről tárolási területre vonatkozó igény érkezett. Ezen igény
nagyobb volumenű munkák esetén eseti jelleggel jelentkezne.
Kovácsoltvas termék előállító vállalkozás telephelyet keresett. A tárgyalások a tevékenységhez
szükséges engedélyek beszerzéséig jutottak. Az engedély kiadása a tevékenységre kétséges,
mivel rendkívül szélsőséges tevékenység gyakorlásáról lenne szó.
Szállítással foglalkozó vállalat tárolóhely bérleti igénnyel keresett meg minket. Ugyanezen vállalat
informatikai tevékenységéhez 2 irodahelyiségre bérleti igénnyel lépett fel. A vállalkozó jelenleg
elemzi saját piaci helyzetét és várhatóan társpartnerrel kívánja megvalósítani.
Heveder és kötélgyártó vállalat kapacitás-kihelyezés okán mutatott érdeklődést az inkubátorház
használatára, azonban ezen igénybevétel tovább tárgyalása még nem történt meg.
Busztárolás céljából megyei nagyvállalat jelzett igényt az ipari parkban, vagy az inkubátorház
területén bérleti vagy vételi lehetőségre. Első körös tárgyalások megtörténtek. Amíg az érdeklődő
cég az előző tárgyalási helyén a tulajdonviszonyi kérdésekben nem tud érdemlegesen megoldást
találni, addig napolja az egyeztetést.
Faipar és bútoripari vállalat kizárólagos bútorlap-tárolás és lapszabászat okán érdeklődik átmeneti
jelleggel, azonban ezen stádiumon túl a tárgyalások nem jutottak.
Varroda mutatott érdeklődést mintegy 20 fő munkahely teremtésére az inkubátorházban 1 csarnok
és kiszolgáló helységei bérletére. A tárgyalások rövidesen megkezdődnek ez ügyben.
Az Kft komoly erőfeszítéseket tett a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére. Elmondható,
hogy az érdeklődés mérsékelt, aminek nem az az oka, hogy akár a bérleti díj vonatkozásában,
akár a biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet) nem lenne megfelelő.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft megragadott minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben
ismertté váljon az inkubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába
kerüljön ki az ismeret.
Ennek érdekében 500 példányban szóróanyagot terjesztett a Csabai kolbászfesztiválon, nagyalakú
hirdetési felületeken jelent meg, helyi és megyei médiában megjelent hirdetésekkel, PR és egyéb
cikkekkel.
A MFB felé kezdeményeztük befektetői környezet vizsgálatát.
Felhasználtuk más ipari parkok tapasztalatait.
Az inkubátorház gazdasági kimutatása:
2011 évben bevétel
Bérbeadási bevétel:
Támogatás feloldás:
Összes bevétel:

1.298.394.1.668.977.2.967.371.9

2011 évben kiadás
Rezsi, hirdetés:
450.541.Könyvvizsgálat:
100.000.- Projektkönyvvizsgálat
Amortizáció:
3.500.372.Fizetett kamat:
1.055.999.- 18 milliós hitel kamata
Irányítási költség:
391.493.- Központi irányítás felosztása bevétel arányosan.
Összes kiadás:
5.498.405.2011 évi eredmény: - 2.531.034.A Kft elsődleges célja az inkubátorház működésének nulszaldóssá, majd nyereségessé tétele.
Jelenlegi bérletbeadási arány egész területre viszonyítva 33,94 %-os.
Darfü vállalásunk fő indikátorai:
Fő indikátorok:
1. év
Új vállalkozások száma
(lezárt évvel nem
rendelkező)
Megvalósulás
Az inkubátorház
kihasználtságának
növekedése (m²)

2. év

3. év

4. év

5. év

0

1

4

4

4

1

-

-

-

-

529

1058

1110

1200

1513

642

-

-

-

-

3

6

8

9

11

1

-

-

-

-

Megvalósulás
Új inkubátorház
kialakítása esetén a
betelepülő vállalkozások
száma (csak kezdő
vállalkozás)
Megvalósulás

A jelenlegi piaci ismereteink szerint az indikátorvállalások túlzottnak bizonyulnak, de ezek
módosítására egységes európai uniós irányelvek miatt a támogató hatóságnál tárgyalásaink
alapján nincs lehetőség.

IV. Működési terv és szervezeti felépítés
Az ügyvezető igazgató végzi a gazdasági társaság irányítását és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A helyi önkormányzat (tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő
bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:
- a munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt (szervezeti felépítés).
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A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető irányítja műszaki és gazdasági tevékenységet
ellátó 4 csoportot és a gazdasági vezető alá tartozó ügyviteli szervezetet.
- ügyviteli ( igazgatás,- könyvelés,- munkaügy) állomány,
- építőipari csoport,
- szállítás, anyagmozgatás, telephely fenntartás,
- temetkezési vállalkozás, temető fenntartás.
A koordinációs rendszer értelmében az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői
értekezleteket tart, amelyeken ismerteti az időszerű feladatokat. A feladatok ellátásánál jellemzően
az írásbeli koordinációs rendszer működik (Pl. munkamegrendelés, költségvetés, pénzügyiszámviteli bizonylatok, munkalapok, stb). A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a
gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakul jelen állapotban, azzal a
megjegyzéssel, hogy az elkövetkező időszakban jelentős szervezeti és gazdasági racionalizálás
várható, mely a munkaszervezetet módosítja.

Ügyvezető igazgató

Gazdasági vezető

Ügyviteli állomány
munkaügy,
iktatás,
adóügyi-önkormányzati
kapcsolatok
Könyvelés,
számlázáspénztár
vagyongazdálkodás-leltár
raktár

Építőipari csoport

kalkuláció-árajánlattervezés

kőműves,
burkoló,

lakásgazdálkodás

ács, asztalos,
lakatos
egyéb szakipar
segédmunkások

takarítás
ügyintézés

Szállítás,
anyagmozgatás
gépjármű és munkagép
vezetők,

Temetőfenntartás
temetkezés
temetőfenntartás,

járműkarbantartás

kegyeleti
szolgáltatás,
kegyeleti cikk ért
halott szállítás.

nyers beton készítés,
telephely üzemeltetés.

1. A céghez címzett munkamegrendeléseknél az írásbeli koordináció a követelmény. A munka
megrendeléseket - a vevői igények alapján - árajánlatok szolgáltatása, árajánlatok
elfogadása események előzik meg. Vevői megrendelők vagy részletesebb vállalkozási
szerződések kötése alapján kezdődnek a vállalkozási tevékenységek. Építőipari
munkamegrendelések esetében az árkalkulációt a kalkulációs csoport végzi. A vállalási árat
építőipari normatáblázatok és a szakipari csoportokra vonatkozó (általános költségeket is
tartalmazó) rezsi/óradíjak alapján határozzuk meg. A GT rendelkezik előre (általában egy
évre) meghatározott (fajlagos) egységárakkal. (pl.: nyers beton árak, temetkezési
szolgáltatások és temetőüzemeltetés ártarifái stb.)
2. A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a
költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a
csoportvezetők koordinálják. Rutinszerűen nem végezhető összetettebb feladatok esetén a
kivitelezési munkákat: - ügyvezető, /- építésvezető (kalkulációs csoport), / - művezető
(csoportvezető) / - szállítási csoportvezető, / - felelős műszaki vezető, /- műszaki ellenőr, / indokolt esetben tervezővel kiegészített, vagy az előzőek célszerű kombinációja személyi
összetételű munkaértekezlet előzi meg. A kivitelezés során a jelzett team, támogatja,
koordinálja, rendelkező mozzanatokkal irányítja és ellenőrzi a végrehajtó szakipari
csoportokat. A munkák logisztikai kiszolgálása: a kalkulációs csoport, művezető,
anyagbeszerző és raktáros team feladat ellátásával realizálódik. Az anyagkezelés,
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szállítmányozás, raktározás bevételezés, kiadás ügyviteli rendjében kizárólag az írásbeli
koordináció működhet. (számviteli törvény, bizonylati elv).
3. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet –
egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással (pl.: beton eladás), vagy
jogszabályban rögzített normák szerint végrehajtandó műszaki átadás- átvételi eljárással.
4. A vállalási szerződésben meghatározott naturális teljesítést követően történik az elvégzett
munka (termék) leszámlázása, a naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása,
számviteli könyvelése.
A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen
rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek.
V. Pénzügyi terv
A GT éves mérlegsoros eredményterve:
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Üzleti Terv 2012
(Eredményterv )

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ftban
Változás az
előző év %Tárgyévi terv
ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző évi
tény

a

b

c

e

1
2

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele

169094

213668

126,4

I.
3
4

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása ±
Saját előállítású eszközök aktivált értéke

169094
85
2819

213668
0
3200

126,4
113,5

6
7
8
9
10
11
12

II.
III.
5
6
7
8

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke

2904
59502
6401
68463
23598
4831
6235

3200
31000
6401
72835
23728
4600
7300

110,2
52
100
106,4
100,6
95,2
117

13
14
15
16
17
18

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

16002
119129
67552
3971
19489
91012

16000
124463
71193
3520
20500
95213

100
104,5
105,4
88,6
105,2
104,6

11777
22858
6057

13620

-13276

-132

1
2
3
4
5

IV.
10
11
12

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

115,6
19
20
21
22

VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)

14704
6057

64,3
100
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ftban
Sorszám

A tétel megnevezése

a
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

13
14

15
16
17

b
Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20
21

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet

IX.
B.
C.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

X.

Rendkívüli bevételek

50
51

XI.
D.
E.
XII.
F.
22
23

52

G.

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

Előző évi
terv
e

adatok E Ftban
Változás az
előző év %Tárgyévi terv
ban
e

1903

1000

52,5

7411

7411

100

9314

8411

90,3

1056

1500

142

7411

7411

100

8467
847
-12429

8911
-500
-632

101,7

1732

152

1732
-10697
0
-10697

2632
0
2632
2000
0
2000

-10697

2000

Gyomaendrőd. 2012 04 10
Fekete József
ügyvezető-igazgató
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011 évi egyszerűsített éves
beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének az elfogadása
Csényi István

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Zöldpark Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2011 évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint
a 2012. évi üzleti tervét elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti adózás előtti eredménye 0 forint. Az eszközök és források értéke egyezően 6.967
ezer Ft.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az
alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának
értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Zöldpark Kft. 2011. évi beszámolójának,
valamint a 2012. évi gazdálkodási tervének az elfogadását.

1. döntési javaslat

"A 2011. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évről szóló
egyszerűsített éves beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat

"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy
Gurin László ügyvezető a 2011. év beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem
előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat

"A 2012. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Kft. előterjesztéshez mellékelt 2012. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

92

1 4 5 9 6 4 2 1 8 1 3 0 5 7 2 0
Statisztikai számjel
0 4 -

4

0 9 - 0 0 8 7 1 5
Cégjegyzék száma

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit KFT
a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2011. üzleti évről

Keltezés: 2012. április 10.
________________________
vállalkozás vezetője

1 4 5 9 6 4 2 1 8 1 3 0 5 7 2 0
Statisztikai számjel
1
0 4 - 0 9 - 0 0 8 7 1 5
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

4
1

2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg „A” változat – Eszközök (aktívák)
Adatok Eft-ban

Sorszám A tétel megnevezése

Előző év Előző év(ek)

Tárgyév

módosításai
a

b

c

d

A.

A Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

2

02. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

786

E

786

599

1

599
4

III.

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

5

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

6

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

7

B.

Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)

4341

5378

I.

KÉSZLETEK

II.

KÖVETELÉSEK

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

3504

3086

C.

Aktív időbeli elhatárolások

875

990

13

ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN(01.+08.+13.sor)

6002

6967

14

8
9

837

2292

10
11
12

Keltezés: 2012. április 10.
_________________________
vállalkozás vezetője

1 4 5 9 6 4 2 1 8 1 3 0 5 7 2 0
Statisztikai számjel
2
0 4 - 0 9 - 0 0 8 7 1 5
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

4
1

2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg „A” változat – Források (passzívák)
Adatok Eft-ban

Sorszám A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

módosításai
a

b

D.

Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)

I.

JEGYZETT TŐKE

C

d

e

1736

1736

500

500

15
16
17

16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE /-/

III.

TŐKETARTALÉK

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

21

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

22

VII.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3317

4689

G.

Passzív időbeli elhatárolások

949

542

29

6002

6967

30

FORRÁSOK
ÖSSZESEN(15.+24.+25.+29.sor)
Keltezés: 2012. április 10.

18
19
505

731

1236

0

20

23
24

3317

4689

25
26
27

_________________________
vállalkozás vezetője
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Z Ö L D P A R K G Y O M AE N D R Ő D N O N P R O F I T
K O R L Á T O L T FE L E L Ő S S É G Ű T ÁR S A S Á G .
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 06-20-278-8176
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu

Kiegészítő melléklet a 2011 évi egyszerűsített beszámolóhoz

A „ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD NONPROFIT” KFT 2008.11.27-én kelt alapító
okirat alapján jött létre 500 eFt törzstőkével. Cégbejegyzés 2009.02.10-el megtörtént,
cégjegyzék száma: 04-09-008715. A Kft tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata
100%-os tulajdoni hányaddal. A Kft tevékenységét 2009.02.01-én kezdte meg.
Közhasznúsági fokozat megszerzésének dátuma 2009. 02. 10.
A Kft tevékenységi köre az alábbi:
-zöldterület kezelés /közhasznú tevékenység /
-munkaerőkölcsönzés
- takarítás
- könyvelés
A Kft-nél 3 tagú Felügyelő bizottság működik, tagjainak az időszakra vonatkozóan
összesen 1.092 eFt tisztelet díjat fizetett ki a Kft.
A Kft képviseletére alapításától kezdve 2011. december 31-ig Gurin László ügyvezető
igazgató önállóan jogosult. Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Katona J. u. 18. Az ügyvezető
munkabére a 2011 évre összesen 3.000 eFt. Saját gépjárművével történő kiküldetésére 610 eFt
költségtérítést kapott.
Az alapító törzstőke összege 500 eFt.
A Kft. könyvelési, bérszámfejtési és számviteli feladatainak ellátását saját maga végzi.
A könyvelői szolgáltatást vállalkozási szerződés alapján részben Szabó Mihály Ferencné
végzi, díjazása: 240eFt. Adatai: Szabó Mihály Ferencné 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp
34/B/6.. Regisztrációs száma: 158204
A Kft-nél kötelező a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálatot a KENZÁL Gazdasági
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5540 Szarvas, Vasút u. 39. végzi, kamarai nyilvántartási száma:
001908. A könyvvizsgálatot személyesen Lázárné Kovács Etelka végzi, regisztrációs száma:
005927. Díjazása ezen időszakban 360 E Ft + ÁFA .
A Kft 2011 évi bevétele 46.591 eFt. A bevétel a bázis időszakhoz képest 49,29 %-os
növekedést mutat. A növekedés okai: jelentős munkaügyi támogatásban részesült a Kft..
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Bevétel eFt-ban
Zöldterület kezelés önkormányzati
megrendelésre bevétele
Zöldterület kezelés közületi megrendelésre
bevétele
Könyvelés bevétele
Intézményi takarítás bevétele
Szociális fa kug.száll bevétele
Egyéb bevételek (munkaügyi kp)
Pénzügyi tevékenység bevétele
Rendkívüli bevételek (Tulajdonostól kapott
működési célú pénzeszköz)
Bevétel összesen:

Megoszlási
viszonyszám %

17.794

38

553

1

1.190
1.200
169
25510
3

3
3
55
-

172

-

46.591

100

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kft fő tevékenységét az összes bevétel 38%át kitevő zöldterület kezelés önkormányzati megrendelésre teszi ki, mely a bázisidőszakhoz
képest 30% -pontos csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a Kft tárgyidőszakban jelentős
munkaügyi támogatást kapott. A munkaügyi támogatás a Kft főtevékenységéhez szorosan
kapcsolódik, a kettő együttes aránya az összes bevétel 93%. A zöldterület kezelés közületi
megrendelésre bevétel aránya 15%-pontos csökkenést mutat. A pénzügyi tevékenység
bevételének aránya nem változott a bázisidőszakhoz képest. Az egyéb bevételek aránya 39%pontos növekedést, a rendkívüli bevételek aránya 1%-pontos csökkenést mutat.
Számviteli politika
A Kft. a 2000 évi C. SZTV és módosítása alapján alakította ki számviteli politikáját,
számlarendjét, s a törvény kettős könyvvitelre vonatkozó előírása alapján vezeti könyveit, s
készíti el egyszerűsített éves beszámolóját. A számviteli politikában meghatározottak szerint
az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének „A” változatának és az egyszerűsített éves
beszámoló összköltség eljárással készített eredmény kimutatás „A” változatával tesz eleget
beszámolási kötelezettségének. Az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő üzleti év
azonos a naptári évvel.
A 100.000- Ft alatti egyedi beruházású, illetve előállítású eszközök minden esetben
egyedi elbírálás alapján, az elhasználódási idő meghatározásával kerülnek, vagy az
anyagkészletben, vagy pedig tárgyi eszközként nyilvántartásba. Az egyedi elbírálások alapján
az egy éven belül elhasználódó szerszámok, gépek, berendezések anyag készletként kerülnek
felhasználásra. Amennyiben a tárgyi eszközök használata, rendeltetése megváltozik, s már
nem tartósan szolgálják a Kft. tevékenységét át kell sorolni anyagkészletek közé.
A saját beruházás saját költségen kerül befejezetlen beruházásként készletre, majd
aktiválásra.
Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a Kft akkor számol el, ha az adott eszköznek a könyv
szerinti értékét a piaci értéke 20%-al meghaladja. 2011 évben nem kellett elszámolni.
Értékhelyesbítés meghatározása:
- 11-es számlacsoportban nem könyvelünk
- 12-es számlacsoportban 1M Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk
- 13-as számlacsoportnál 500 ezer Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk
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-

14-17-18-as számlacsoportnál 300 ezer Ft-ot meghaladó eltérést
könyvelünk.
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Nulla lehet a
maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 20%-át nem éri el, vagy kevesebb, mint
50 ezer Ft. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetén a maradványérték nulla forint.
Az értékcsökkenést az eszköz hasznos élettartamának bruttó értékéhez viszonyítása határozza
meg, korrigálva a várható maradványértékkel. A 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzésű,
előállítási tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Terven
felüli értékcsökkenés 20% (piaci érték magasabb, mint nettó érték) eltérés esetén számolható
el.
A vásárolt készleteket a Kft azonnal költségként elszámolja az 5-ös
számlaosztályokkal szemben. A Kft készleteket nem tart nyilván. A tárgyi eszközöknél
kétévente van kötelező leltár előírva. 2011 évre leltározás nem történt.
A vevők tartozásai, a szállítók felé való kötelezettség mérlegkészítés napjáig
rendezetlen tételei egyenlegközlő levelekkel vannak alátámasztva.
2011. december 31.-én ténylegesen megszámlálásra került a pénzkészlet.
Az év végi zárás alkalmával egyeztetésre kerültek az adó, munkabér és Tb számlák is.
A vevők, adósok minősítése alapján értékvesztést nem kellett elszámolni.
Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A Kft. költségeit az 5-ös
számlaosztályban könyveli.
Év végén a zárás alkalmával a költségek átvezetésre kerülnek az 5-ös számlaosztályból
a 8-as számlaosztályba.
A 8-as számlaosztályba kerül lekönyvelésre az ELÁBÉ és a KÖZVETÍTETT
SZOLGÁLTATÁSOK értéke. Itt az egyéb ráfordításban kerülnek lekönyvelésre:
Az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, a céltartalék képzés, az értékvesztés
elszámolás, az önellenőrzési pótlék, a bírságok, büntetések, az önkormányzatnak fizetendő
adók, az innovációs járulék, a készlet hiányok, selejtezés, a behajthatatlan követelés,
kerekítési differenciák.
A pénzügyi tevékenység ráfordításai között kell szerepeltetni pl: a kapott hitelek,
kölcsönök után fizetett kamatokat.
Rendkívüli ráfordításokként könyvelendők a visszafizetési kötelezettség nélkül
nyújtott támogatások.
Egyéb bevételként kerülnek lekönyvelésre: az értékesített tárgyi eszközök bevételei, a
céltartalék felhasználás, a visszavezetett értékvesztés, a munkanélküliek foglalkoztatására
folyósított támogatás, kapott kártérítések, leltár többletek, kerekítési differenciák.
Pénzügyi tevékenység bevétele a kapott kamat.
Rendkívüli bevétel pl. a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás.
Immateriális javak
A Kft. nem birtokolt immateriális javakat az időszakban.
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Tárgyi eszközök értékének számszerűsítése
Műszaki
berendezések,
gépek,
járművek
Bruttó érték
2011.01.01
Tárgyidőszaki
növekedés

adatok eFt-ban
Egyéb
berendezések
gépek
járművek

Beruházás

Összesen

1.489

115

-

1.604

300

151

451

902

Értékesítés

-

-

-

-

Selejtezés

-

-

-

-

Aktivált beruházás

-

-

-451

-451

1.789

266

-

2.055

-487

-151

-

-638

-

-

-

-

-703

-115

-

-818

599

--

-

599

Bruttó érték
2011.12.31.
Tárgyidőszakban
elszámolt écs.
Tárgyidőszakban
visszaírt écs
Előző időszakban
elszámolt écs.
Nettó érték 2011.12.31

Terven felüli értékcsökkenés 2011-ben nem került elszámolásra.
2011-ben aktivált beruházások: termelő gépek, berendezések 300eFt, irodai
berendezések 151eFt értékben.
Selejtezés 2011-ben nem történt.
Befejezetlen beruházás 2011 év végén nem volt.
A Kft nyilvántartja a működési célra kapott idegen tárgyi eszközöket. Ezeket az
eszközöket Gyomaendrőd Város Önkormányzatától tevékenysége ellátására kapta
használatba.
Befektetett pénzügyi eszközök
A Kft nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.
Készletek
A vásárolt anyagokat a Kft azonnali felhasználásként költségként elszámolja.
Követelések
A követelések összetétele: vevővel szembeni követelés: tulajdonossal szembeni vevői
követelés 375 eFt /takarítás 12. havi/. Összes követelés 2292 eFt-os összege a bázis
időszakhoz képest 273,84%-os növekedést mutat.
Értékvesztés nem történt.
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Értékpapírok
A vállalatnak értékpapírja a 2011.12.31-én nem volt.
Pénzeszközök
A bankszámla egyenlege 2011.12.31-én 3.000 eFt, a házipénztár egyenlege 86 eFt. A
bázis időszakhoz képest a pénzeszközállomány 12%-os csökkenést mutat.
Aktív időbeli elhatárolások
A mérlegben 953 eFt értékben szerepel bevételek aktív időbeli elhatárolása, mely a
decemberi bérhez kapcsolódó utólag megfinanszírozás keretében kapott munkaügyi
támogatás összege, illetve 37 eFt értékben költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása,
mely az elkövetkező időszak előre kifizetett gépjármű biztosítási díja.
Az aktív időbeli elhatárolások bázishoz viszonyított növekedése 12%-os.
Saját tőke összetevői

adatok eFt-ban

Jegyzett tőke
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékbeni tartalék
2011 évi mérleg szerinti
eredmény
Saját tőke összege 2010.12.31én

500
1236
1.736

Az előző időszakra eső 731 eFt-os nyereség az eredménytartalékba került áthelyezésre.
2011 évre társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett.
Eredménytartalék alakulása

adatok eFt-ban

Eredménytartalék 2011.01.01én
Előző időszaki mérleg szerinti
eredmény
Eredménytartalék összege
2011.12.31.-én

505
731
1236

Céltartalék
A Kft az időszakban nem képzett céltartalékot.
Kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségként szerepel: tulajdonostól kapott kölcsön 2.112 eFt
értékben, szállítói számlatartozások 502 eFt, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2.075 eFt
(mely a decemberi munkabér és járulékai, a december hó utáni januárban esedékes fizetendő
adók összegéből áll).
A mérlegkészítés időpontjában az előző időszakra vonatkozóan határidőn túli tartozása
a Kft-nek sem a szállítók, sem az állam felé nincs, tulajdonostól kapott kölcsönt visszafizette.
A rövid lejáratú kötelezettségek a bázishoz viszonyítva 41,36%-al növekedtek.
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Passzív időbeli elhatárolások
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként szerepel 542 eFt, mely a 2011
évben felmerült, de 2012 évben kifizetett közüzemi számlák és igénybe vett szolgáltatások.
Halasztott bevételek 525 e Ft, a tárgyi eszköz vásárlásra fordított tulajdonostól kapott
működési célú támogatás összege.
Bázishoz viszonyítottan a passzív időbeli elhatárolások csökkenése 43%.
A működési célú gépek /mindegyik az időszakban aktivált/ tárgyévi elszámolt
értékcsökkenése miatt 172 eFt került könyvelésre a rendkívüli bevételek közé.
Mérleghez kapcsolódó mutatószámok
A vagyoni helyzet, eszköz és tőkeösszetétel alakulása.
Összeg eFt-ban
Befektetett eszközök
Forgóeszközök + aktív
időbeli elhatárolások
Vagyoni eszközök összesen
Saját tőke
Idegen tőke + passzív
időbeli elhatárolások

Megoszlási viszonyszám %
599
9

6.368

91

6967
1.736

100
25

5.231

75

A bázis adatokkal összevetve megállapítható, hogy az eszközökben 3% pontos
eltolódás a forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások javára, a tőke vonatkozásában 4%
pontos az eltolódás az idegen tőke és passzív időbeli elhatárolások javára.
Saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez viszonyítva:
Saját tőke
x 100 = 1.736 x 100 = 347,2%
Jegyzett tőke
500
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya:
Saját tőke
x 100 = 1.736 x 100= 289,82%
Befektetett eszközök
599
Likviditási mutató:
Forgóeszközök
x 100 = 5.378 x 100 = 114,69%
Rövid lejáratú kötelezettségek
4.689
Tőkearányos nyereség:
Mérleg szerinti eredmény x 100 = 0 x 100 = 0%
Jegyzett tőke
500
Árbevétel arányos nyereség:
Mérleg szerinti eredmény x 100 = 0
x 100 =0%
Összes bevétel
46591
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Eszközök megtérülési mutatója:
Értékesítés nettó árbevétele = 20.906 = 3/év
Eszközök összesen
6.967
Tőkefeszültségi mutató:
Idegen tőke x 100 = 4689 x 100 = 270,10%
Saját tőke
1736
Eladósodottsági mutató:
Kötelezettségek x 100 = 4689 x 100 = 270,10%
Saját tőke
1736
Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés
Az időszak mérleg szerinti eredménye ----- eFt, amely a bázisidőszak 731 eFt-os
értékéhez képest 100%-os csökkenést mutat.
Hozamok és teljesítmény mutatók

adatok eFt-ban

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Összes bevétel
Saját teljesítmény aktivált értéke,
saját termelésű készlet állomány
változás
Bruttó termelési érték
Anyagjellegű ráfordítások
Hozzáadott érték
Értékcsökkenés leírás
Nettó termelési érték

20906
25510
46416
46416
6441
39975
291
39684

A Kft átlagos statisztikai állományi létszáma az időszakban 42,77 fő.
Élőmunka hatékonysági mutatók
Egy főre eső bruttó termelési érték: 46416 = 1.085 eFt
42,77
Egy főre eső hozzáadott érték: 39975 = 935 eFt
42,77
Egy főre eső nettó termelési érték: 39684 = 928 eFt
42,77
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Anyagjellegű ráfordítások összetétele

adatok eFt-ban

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások

3.311
2.905
225

Igénybevett szolgáltatások összetétele

adatok eFt-ban

Bérleti díjak
Karbantartási díjak
Hirdetési költség
Kiküldetés költségei
Postai és távközlési díjak
Szakértői, szolgáltatási díjak
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Igénybevett szolgáltatások összesen

120
262
29
671
200
1.415
208
2.905

Egyéb szolgáltatások összetétele

adatok eFt-ban

Bankköltség
Biztosítási díjak
Egyéb szolgáltatások összesen

166
59
225

Kereset adatok

adatok eFt-ban

Személyi jellegű kifizetések megoszlása
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Állományon kívüli munkabér, tiszteletdíj
Közmunkások bére
Bérköltség összesen
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű kifizetések összesen

12.753
1.092
17.243
31.088
110
8.268
39.466

Az éves átlagos statisztikai állomány

42,77 fő

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Átlagos statisztikai állományi létszám

8
42,77

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: 12753 = 1.594e Ft
8
Egy főre jutó személyi jellegű kifizetés: 110 = 14.e Ft
8
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Tájékoztató adatok
A Kft-nek az időszakban hitele nem volt, tulajdonosától 2112 eFt kölcsönt kapott,
melyet mérlegkészítésig visszafizetett.
A Kft 2009-ben 1.305 eFt működési célú pénzeszközt kapott tulajdonosától közfeladat
ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, melynek értékét a vásárolt eszközök
értékcsökkenése alapján oldja fel halasztott bevételeiből. 2011 évben 172 eFt került
feloldásra.
A Kft-nél az időszakban adó-, tb vizsgálat nem volt. Munkavédelmi vizsgálat során
bírság nem került megállapításra.
A Kft-nél a bázis időszakhoz képest bérrendezés történt jogszabályi előírások, illetve
feladatkör változás miatt.
A Kft közhasznú társaság. Közhasznú eredménye – 835 e Ft, vállalkozási eredménye
835 e Ft.
Az Kft-nek az időszakra társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A Kft 2011 évi adózott nyeresége 0 eFt. A Kft osztalékfizetésre nem jogosult, a teljes
összeget az eredménytartalékba szándékozik átvezetni.
A Kft az időszakban veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot készletei között
nem tartott nyilván.
Gyomaendrőd, 2012. április 10.

Gurin László
Ügyvezető igazgató
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Z Ö L D P A R K G Y O M AE N D R Ő D N O N P R O F I T
K O R L Á T O L T FE L E L Ő S S É G Ű T ÁR S A S Á G .
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 06-20-278-8176
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu

Közhasznúsági jelentés a 2011 üzleti évhez
Számviteli beszámoló
A „ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD NONPROFIT” KFT nem alanya a 224/2000.
(XII.19) korm. rendeletnek, így a 2011. időszakról egyszerűsített éves beszámolót készített,
mely ezen jelentés részét képezi.
Kapott támogatások mértéke
2009. február 20.-án kelt pénzeszköz átadásról szóló megállapodás alapján a 100%-os
tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 1.305 eFt működési célú pénzeszközt
kapott közfeladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, melynek értékét a
vásárolt eszközök értékcsökkenése alapján oldja fel halasztott bevételeiből. 2011 évben 172
eFt került feloldásra.
A KFT a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével
kötött hatósági szerződés alapján ténylegesen 21.090 eFt támogatást kapott bér és járulék
költségek fedezésére, a közmunka program keretében. Továbbá 1.019 eFt támogatást kapott
foglalkoztatásból eredő bér és járulék költségek fedezésére. Összesen 22.109 eFt-ot.
A 2011 év folyamán Gyomaendrőd Város Önkormányzatától közfoglalkoztatáshoz
2.345 eFt támogatást kapott. A működéshez 1.033 eFt támogatást kapott.
2011 év folyamán a Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatától térítésmentes
használatra kapott 5 db fűkaszát, 5 db láncfűrészt, 2 db szivattyút, 1 db szintező optikai
készüléket, 1 db tárcsát, 1 db vonólapot feladata ellátása elősegítésére, 2.396 eFt értékben.
Cél szerinti juttatások kimutatása
A Kft a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától kapott összegből feloldott 172 eFt-os
pénzeszköz, és a Munkaügyi Központtól elnyert 21.090eFt támogatás is az alapító okiratában
megjelölt közhasznú tevékenysége ellátásához kapcsolódik. Továbbá a 2011 év során új
tevékenységként az intézménytakarításhoz kapcsolódó Munkaügyi Központtól elnyert
bér+járulék támogatás 1.019eFt.
Költségvetési támogatás felhasználása
A Kft. az előző időszakban aktivált eszközökre számolt értékcsökkenés után számolta
el a 172 eFt-os eszközvásárlási támogatást. A Kft a beszerzett eszközökkel feladatát ellátta.

1

A munkavégzés költségeinek fedezésére utólagos elszámolással kapott 24.454 eFt bér- és
járulékköltséggel alátámasztott. A támogatott dolgozók munkájukat a Kft közhasznú
feladatának ellátása érdekében végezték.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A tétel megnevezése

Előző év

Változás

Tárgyév

Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

500
-

-

500
-

Tőketartalék
Eredménytartalék

505

731

1236

Lekötött tartalék

-

-

-

Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény

731

-731

0

Saját tőke

1736

0

1736

A Kft jegyzett tőkéje nem változott. Az előző időszak 731 eFt-os nyeresége az
eredménytartalékba került átvezetésre. A Kft mérleg szerinti eredménye-- eFt, melyből a
közhasznú tevékenységből származó eredménye -- eFt. A Kft osztalékfizetésre nem jogosult.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege
A Kft-nél 3 tagú Felügyelő bizottság működik, tagjainak az időszakra vonatkozóan
összesen 1.154 eFt tisztelet díjat fizetett ki a Kft.
A Kft képviseletére alapításától kezdve 2011. december 31-ig Gurin László ügyvezető
igazgató önállóan jogosult. Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Katona J. u. 18. Az ügyvezető
munkabére a 2011 évre összesen 3.000 eFt. Saját gépjárművével történő kiküldetésére 610 eFt
költségtérítést kapott.
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2008.11.27-én kelt alapító okirata szerint a
társaság közhasznú szervezet. Közhasznúsági fokozat megszerzésének dátuma 2009. 02. 10.
A kft. fő tevékenysége a környezetvédelem. Ezen közfeladat kötelező ellátásáért jogszabály
szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a társadalmi közös szükséglet ellátására
kötelezett felelős. A társaság ezen közfeladatot az Önkormányzat határozata alapján látja el.
2009 február 8-án kelt Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött vállalkozási
szerződés alapján a Kft ellátja a város területén (belterület: 1000 hektár) végzendő zöldterületkezeléssel kapcsolatos feladatokat (fűnyírás, cserjék metszése, sövénynyírás, rózsák metszése,
virágok előkészítése, kiültetése, öntözése, fásítás, gallyazás igény szerint).
KT határozat alapján végzi a Polgármesteri Hivatal és a Vállalkozók háza takarítását.
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A Kft főtevékenységével aktívan hozzájárult a környezet védelméhez, Gyomaendrőd
szebbé tételéhez..
A Kft közhasznú tevékenységét veszteségesen végezte. Az időszakra jutó 44.656 eFt
közhasznú bevétele, és 45.491 eFt közhasznú kiadása alapján közhasznú eredményt nem ért
el.
Gyomaendrőd, 2012. április 10.
Gurin László
Ügyvezető igazgató
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Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

3

1

2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló
„A” eredménykimutatás (összköltség eljárással)
Adatok Eft-ban

Sorszám A tétel megnevezése
a

Előző év
b

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

c

Előző év(ek)
módosításai
d

25955

Tárgyév
e

20906

2
5080

25510

Anyagjellegű ráfordítások

V.

Személyi jellegű ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások

6146

6441

5

23991

39466

6

248

638

7

76

44

8
9

VII. sorból: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.sor)

574

-173

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

2

3

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

2

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VIII.-IX)

2

1

C.

3
4

III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV.

1

10
11
12
13

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A.±B.)

576

-172

14

X.

Rendkívüli bevételek

172

172

15

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

155

172

17

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

731

0

18

XII.

Adófizetési kötelezettség

0

0

19

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

731

0

20

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

731

0

Keltezés: 2012. április 10.

17

16

_________________________
vállalkozás vezetője
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ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD NONPROFIT KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu

2012. év üzleti terve

Tartalomjegyzék
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Marketing terv
Működési terv
Szervezeti felépítés
Pénzügyi terv
Mellékletek

I. Vezetői összefoglaló
2009. január 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre száz százalékig önkormányzati
tulajdonban lévő új társaságként. A KFT az Önkormányzat egyszemélyes társasága., mely
közhasznú és nonprofit.
A cél szerinti tevékenysége:
- főtevékenysége: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterületkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása /közhasznú/
- közmunka programban résztvevő munkavállalók napi munkavégzésének szakszerű
szervezési- irányítási feladatainak ellátása
- intézménytakarítás
- könyvelés /vállalkozási tevékenység/
- zöldterület kezelés /vállalkozási tevékenység/
- A cég szolgáltatásainak igénybevevői: Gyomaendrőd Város Önkormányzata és
intézményei, és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
A KFT tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely a cég vezetésére ügyvezető
igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú
felügyelő bizottságot delegál.

II. A vállalkozás általános bemutatása

A KFT 2009. január 1-én kezdte meg működését.
A KFT 10 fő alkalmazottal látja el feladatait, melyek a következők /KT. rendeletek alapján/
- parkfenntartási munkák:
- Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi kaszálással, szegélynyírással és a kaszálék
összegyűjtése, elszállítása lerakóba.
- Cserjék metszése,gondozás
- Sövénynyírás,
- Rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása
- Egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, éves szinten folyamatos gondozás
- Edényes muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra, öntözés
- „túraútvonal” karbantartása
- Csemetekert létrehozása, gondozása,

- intézmény takarítás:
- önkormányzati intézmény takarítása /vállalkozók háza, polgármesteri hivatal/
- rászorulóknak tűzifa kuglizás, rakodás szállító járműre kiszállítás házhoz
2012. évben a korábbi tevékenységekhez átszervezés miatt új tevékenységek kerülnek:
- holtágak kezelése /márciustól/
- Városi sportcsarnok üzemeltetése/ júniustól/
Ezen tevékenységekhez a működési forrás nem ismert.
2012. január 1-ével vezető váltás történt, az eddigi ügyvezető cégvezető státuszban végzi
munkáját, és új ügyvezetőt nevezett ki az önkormányzat.

A vállalkozás célja a tulajdonos által meghatározott tevékenység végzése. A cél
megvalósításához üzemeltetésre átadott /önkormányzattól/ gépek illetve saját tulajdonú gépek
szakszerű üzemeltetése, működtetése. Az alkalmazotti állomány számára a munkahely
megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek korszerűsítése.
A cég filozófiájának a tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan elvégzése a város
lakóinak megelégedésére, az élhetőbb környezet kialakításával.

III. Marketing
Az előző években az interneten és a helyi sajtóban hirdette tevékenységét a KFT, továbbá
verbális kommunikációs csatornákon keresztül is eljutott.

IV-V. Működési terv és szervezeti felépítés
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. A helyi önkormányzat
( tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az
ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:
- a munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt (szervezeti felépítés).
A napi munka végzés feladatait, annak kiosztását, és folyamatában az ellenőrzést a cégvezető
végzi az önkormányzattal kötött éves szerződés alapján. A közmunka irányítása a polgármesteri
hivatal által meghatározott területeken és meghatározott feladatok elvégzésére terjed ki. A
munkamegosztási rend alapján a cégvezető több csoportot irányít:
1.
parkfenntartás, zöldterület kezelés,
2.
takarítás
3.
közmunka szervezés, irányítás,
4.
holtág kezelés
Cégvezető

Parkfenntartás, zöldter.kez.
Parkfenntartó
gépkezelők

Takarítás
takarítók

Közmunka szervezés
közmunkások

Holtság kezelés
vízgazd. gépkezelő

1. Az önkormányzattal által kötött szerződésben foglaltak elvégzése, illetve igény esetén egyéb
feladatok elvégzése, írásbeli jelzés alapján.
2. A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a
költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a
cégvezető koordinálja.
A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése a cégvezető feladata.
3. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet –
egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással.
4. A vállalási szerződésben meghatározott módon történik az elvégzett munka leszámlázása, a
naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása, számviteli könyvelése.
A KFT jelenleg Gyomaendrőd, Sallai u. 2.sz. alatt működik, de 2012. első félévében a
központosítás érdekében a cég székhelyére települ vissza. A székhelyen rendelkezésre áll a
működéshez szükséges infrastruktúra /iroda, raktár, gépek elhelyezéséhez szükséges terület/.
Vagyonvédelmi szempontból folyamatosan őrzött terület.

VI. Pénzügyi terv
A KFT éves mérlegsoros eredménytervét a 1 sz. melléklet tartalmazza.
A parkosítás-, zöldterület kezelés költségeit a 2011 évi adatok (bázis) igénybevételével
terveztük. A bázisszemléletű tervezés alapján a 2012 évre kalkulált éves nettó árbevétel mértéke:
15.691.339 [Ft/év].
A takarítás szolgáltatás 2012 évre kalkulált nettó árbevétele: 3.600.000 [Ft/év].

Gyomaendrőd, 2012. 04. 10.

Tisztelettel:
Fekete József
ügyvezető igazgató

VII. Mellékletek

1.sz. melléklet
Eredményterv 2012

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft-ban

ÜZLETI TERV 2011
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző évi
terv

a

b

C

1
2
3
4
5
6

Előző
év(ek)
módosításai
d

Tárgyévi terv
E

1
2

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele

20906

I.
3
4

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása ±
Saját előállítású eszközök aktivált értéke

20906

0

19291

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

0

0

0

7
8
9
10
11
12

III.
5
6
7
8

Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke

13
14
15
16
17
18

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

19
20
21
22

19291

25510

1549

3311
2905
225

2461
1622
107

IV.
10
11
12

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

6441
31088
110
8268

0

4190
14827
100
3844

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

39466
638
44

0

18771
187

-173

0

-2308

VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

a
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

13
14
15
16
17

b
Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet

41
42
43
44
45
46

IX.
B.
C.
X.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek

XI.
D.

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

47
48
49
50
51
52

E.
XII.
F.
22
23
G.

Előző évi
terv

Előző
év(ek)
módosításai

Tárgyévi terv

C

d

E

3

3

2

0

2

2

2

2
1
-172
172

0
0
0

2
0
-2308

172

0

172

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Zöldterület gazdálkodási feladat ellátására utasítás adása a Zöldpark Nonprofit
Kft-nek
Dr. Csorba Csaba jegyző

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról, 8.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzat köteles gondoskodni a
közterületek fenntartásáról, valamint a vízelvezetési és vízrendezési feladatokról. A 2013. január 1-től hatályos 2011.
évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, 13.§-a szintén a települési önkormányzat számára
kötelezővé teszi a fenti feladatokat.
Teljesítésük érdekében, az 1990. évi LXV tv. 9.§ (4) alapján önkormányzat intézményt, vállalatot, más szervezetet
alapíthat.
A 2011. évi CLXXXIX tv. 41.§ (6) bekezdése szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás
ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet alapíthat.
Az önkormányzat a feladatok ellátásáról saját szervezetén keresztül gondoskodhat, vagy a piacról kiválasztott
szervezet igénybevételével. A 2011. évi CVIII tv. a közbeszerzésekről, 9.§ (1) k. pontja szerint nem minősül
szerződésnek az olyan megállapodás, melyet az önkormányzat a közfeladat ellátási kötelezettségre figyelemmel
olyan gazdálkodó szervezettel köt, mely megfelel a törvényben meghatározott kritériumoknak.
A Zöldpark Nonprofit Kft az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van, nettó árbevételének több mint 80 %-a, a
tulajdonostól származik. Főtevékenysége 8130’08 kódszámú „Zöldterület-kezelés”. A társasággal kötött 3 éves
szerződés lejárt, szükségessé vált a tulajdonos és a Kft. közötti jogi kapcsolat felülvizsgálata.
A feladat ellátása történhet megállapodás keretében, figyelemmel a Kbt. 9.§ (1) k. pontjában foglaltakra, vagy úgy,
hogy a zöldterület gazdálkodás ellátásával megbízza a társaságot, utasítja a tevékenység elvégzésére. Az ÁFA
mértékének változása miatt a jövőben érdemes megvizsgálni azt a lehetőséget is, hogy az Önkormányzat önállóan
működő költségvetési intézményt alapít, és ezen keresztül végezteti el a munkát.
A Kft alapítása során, a szerződés előkészítése kapcsán a megállapodás előnyei és maga a tervezet a Képviselőtestület, illetve a bizottságok előtti bemutatása megtörtént. A kapcsolat nem tipikus piaci kapcsolat. Az elvégzendő
feladat ellenértéke nem a piaci folyamatok eredményeként kerül meghatározásra. A korábban bemutatott szerződés
tervezet mellékletében az elvégzendő feladat pontos körülírása, a költségek felügyelőbizottsági, bizottsági továbbá
testületi kiértékelése következtében nem vitatható, hogy a Képviselő-testület által megállapított összeg az elvégzett
munka ellenértékeként jelenik meg, melyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.
A 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról 19.§ (3) bekezdése alapján a társaság legfőbb szervének, a
tulajdonosnak a feladata a stratégiai kérdésekben a döntés meghozatala. A tulajdonos jogosult meghatározni azt,
hogy a társaságot milyen feladat teljesítésével bízza meg, milyen feltételek mellett, a jogszabályok által
meghatározott
keretek között. Mindezek alapján
jogosult általánosan meghatározni
azokat a
kötelezettségeket,melyek teljesítését a beszámolóban illetve a felügyelőbizottság véleményének kikérésével
értékelhet. Jövőbeni elvárásait az üzleti terv elfogadásával határozhatja meg. A feladat ellátására forrásokat
biztosíthat, mely nem az elvégzett munka ellenértékeként jelenik meg.
Az Önkormányzat a gazdasági társaságot (Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
adószáma: 14596421-2-04, főtevékenysége: 8130,08 zöldterület kezelés főtevékenységét tekintve közhasznú
cégjegyzékszáma: cg. 04-09-008715 továbbiakban: Kft.) közfeladat ellátására alapította. A Békés Megyei Bíróság
jogerős 1.L.23.019/2005/7. számú ítéletében rámutatott, hogy az önkormányzat által alapított gazdasági társaság
által a kötelező önkormányzati feladatok ellátása során végzett tevékenység nem tartozik az ÁFA törvény hatálya
alá, bizonyos feltételek teljesülése mellett. Az ítélet meghozatalát követően megváltozott az ÁFA törvény, ezért meg
kell vizsgálni, hogy azok a feltételek melyekre a bíróság a döntését alapította fennállnak e.
A 2007. évi CXXII tv. (továbbiakban: ÁFA tv.) 2.§-a alapján adót kell fizetni az adóalany által belföldön és ellenérték
93

fejében teljesített termékértékesítése szolgáltatás nyújtása után. Az ÁFA tv. 5.§ (1) bekezdése szerint az adó alanya
az a jogképes szervezet, mely a gazdasági tevékenységet folytatja. Gazdasági tevékenység körébe tartozik
különösen a termelésre, forgalmazásra, irányuló ipari, mezőgazdasági, és kereskedelmi tevékenység, valamint
egyéb szolgáltatói tevékenység. Az ÁFA tv. 6.§ (1) bekezdése szerint gazdasági tevékenység, valamely
tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, melynek célja az ellenérték
elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.
Az üzletszerű tevékenység az ellenérték fejében, nyereség illetve vagyonszerzés végett rendszeresen folytatott
tevékenység. A 2006. évi IV tv. a gazdasági társaságokról (továbbiakban: Gt.) 4.§ (3) bekezdése szerint a nonprofit
gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel végezhet, a társaság
tevékenységéből származó nyereséget a tagok között nem oszthatja, fel az a társaság vagyonát gyarapítja. A
társaság főtevékenységét tekintve közhasznú, nem nyereség orientált, nem célja a vagyonszerzés. A társaság
vagyonát, mely a tevékenység végzését szolgálja az alapító bocsátotta rendelkezésre. A közhasznú szervezet a
társadalom közös szükségletének kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül rendszeresen végző
szervezet. Amennyiben a társaság üzletszerű tevékenységet végez, ez a közhasznú tevékenységet kell, hogy
szolgálja, az ebből származó tevékenység tekintetében fennáll az ÁFA fizetési kötelezettség.
A Kft. a zöldterület gazdálkodási tevékenységét nem üzletszerűen végzi, nem nyereség, vagy vagyongyarapodás
elérésére törekszik.
Az ÁFA tv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott gazdasági tevékenység további eleme, hogy a társaság a
tevékenységet független formában végezze. Az ÁFA tv. 259.§ 13. pontja szerint nem független felek, az olyan
jogilag egyébként független felek, akik között névre szóló tulajdonosi jogviszony áll fenn. A Kft. felett az
Önkormányzat figyelemmel a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében foglaltakra meghatározó befolyással rendelkezik, így a
feladat ellátása tekintetében a Kft. nem tekinthető olyan szervezetnek, mely a közfeladatot az önkormányzat
működése területén független formában lenne képes végezni. A Kft elállási vagy felmondási jog nem illeti meg,
hiányoznak visszterhes szerződésre vonatkozó szerződéses elemek.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a feladat ellátására a Kft. nem csak visszterhes szerződés alapján kaphatja
meg a felhatalmazást, hanem az egyszemélyes tulajdonos önkormányzat utasítási jogának gyakorlása alapján is.
Az ÁFA tv. alkalmazásának további feltétele, hogy szolgáltatás ellenérték fejében történjen. Az ÁFA tv. 259.§ 6.
pontja szerint ellenérték: bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni
értéket is, de ide nem értve a kártérítést.
Az Önkormányzat a feladat ellátásra történő utasítás esetén a szükséges alapvető financiális eszközt biztosítja, így
a munkabért és annak közterheit továbbá az egyéb szükséges háttért, pl. üzemanyag költség. Az átadott
pénzeszköz ebben az esetben független a tényleges gazdasági tevékenységtől annak minőségétől, mértékétől. A
korábbi szerződéses kapcsolat egyik legnagyobb problémája pont a mennyiségi és minőségi problémák kezelése,
további megrendelések teljesítésének kikényszerítése volt.
Megállapítható, hogy amennyiben a feladat ellátása nem szerződés keretében történik, és hiányoznak a visszterhes
szerződés egyéb elemei, úgy az átadásra kerülő pénzeszköz nem tekinthető a tevékenység ellenértékének.
Összegzésül az alábbi állapítható meg: Amennyiben a Kft-t a feladat ellátására utasítja az Önkormányzat, úgy nem
keletkezik az ÁFA tv. hatálya alá tartozó szolgáltatás, viszont a feladat ellátásáért felelős önkormányzat elveszíti a
visszterhes szerződéses kapcsolat előnyeit, így pontos terület meghatározás, minőségi kifogások kezelésének
lehetősége, stb. Meg kell jegyezni, hogy az Önkormányzat ezeket nem vagy csak nagyon közvetett úton tudta
érvényesíteni, mely leginkább alátámasztja, hogy nem hagyományos piaci a kapcsolat.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:
Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal javasolja a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat

"Zöldterület gazdálkodási feladat ellátására utasítás adása a Zöldpark Nonprofit Kft-nek"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a kizárólagos tulajdonában
álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft, a tulajdonában álló, zöldterületek, parkok,
szakszerű, jó gazda gondosságával történő kezelésére. Az Önkormányzat a feladat ellátására a
2012-es költségvetési évben az utasítás megadását követő időszakra bruttó 16.325.760 Ft-ot azaz
Tizenhatmillió-háromszázhuszönötezer-hétszáhatvan Ft-ot biztosít, havi egyenlő részletekben
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Fekete József
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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§

Dr. Varga Imre

§

ügyvéd
társadalombiztosítási szakjogász
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
e-mail: iroda@drvargaimre.hu
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Honlap: www.drvargaimre.hu
Telefon, fax: +36/66/444-568, +36/66/636-236, irodai mobil: +36/30/9685-457

közvetlen mobil: +36/30/9457-101
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

TÁRGY: SZAKVÉLEMÉNY
ÜGYINTÉZŐ: DR. V.I/SZ.P.

Tisztelt Cím!

Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-re vonatkozó
előterjesztésre az alábbi szakvéleményt adom.
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az ott leírtakat az alábbiakkal egészítem
ki.
A Gt. 22. § (5) bekezdése egyszemélyes gazdasági társaságnál lehetőséget biztosít
arra, hogy az egyedüli tag a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adjon, amelyet a
vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ban foglalt
felelősség alól. Ez is azt támasztja alá, hogy a jelen esetben a felek között szerződés nem
jön létre.
Az Áfa tv. 85. § l) pontja alapján mentes az adó alól – többek között – a bírósági vagy
más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, alapszabállyal (alapító okirattal) és tagsággal
rendelkező, alapszabálya (alapító okirata) szerint és ténylegesen is nyereségszerzésre nem
törekvő személy, szervezet által a tagjainak teljesített olyan szolgáltatásnyújtás és az ahhoz
szorosan kapcsolódó termékértékesítés
la) amelynek kizárólagos vagyoni fedezete az alapszabállyal összhangban
meghatározott, minden tagra kötelező tagsági díj, egyéb hozzájárulás, a kapott
államháztartási támogatás és egyéb adomány, valamint a saját tevékenységből
származó nyereség, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerint az adózás előtti eredményt csökkenti, és
lb) amely a közös érdekeknek megfelelően társadalmi, politikai, munkavállalói
vagy munkáltatói, illetőleg egyéb, szakmai érdekeket képviselő vagy azt védő, vallási
vagy más lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív és hagyományőrző célokat
szolgál;
Álláspontom szerint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. zöldterület-kezelési
tevékenysége megfelel a fentieknek. A Kft-t a Cégbíróság jegyezte be és tartja nyilván,
alapító okirattal és tagsággal (egy taggal) rendelkezik. Alapító okirata szerint és ténylegesen
is nonprofit tevékenységet végez. A szolgáltatást az egyetlen tagjának nyújtja, ennek pedig
kizárólagos fedezete az alapító okirattal összhangban (vagyis Képviselő-testületi döntéssel)
meghatározott hozzájárulás. A tevékenység a közös érdekeknek megfelelő társadalmi
célokat szolgál (közterületek fenntartása).

Békés Megyei Ügyvédi Kamara
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
lajstromszáma: 156.
nyilvántartási száma: 238.
OTP Bank Rt. 11733003-20091729

A fentiekkel kapcsolatban fel kell hívjam a figyelmet arra, hogy az Áfa tv. 85. § (3)
bekezdése szerint abban az esetben, ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott valamely
tevékenység
a) gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez)
köti, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adómentességének feltétele, hogy az
érintett személy, szervezet az engedély birtokában és annak alapján végezze
tevékenységét;
b) képesítéshez kötött, és jogszabály - ide nem értve az önkormányzati
rendeletet - kivételt nem tesz, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
adómentességének feltétele, hogy az érintett személy, szervezet javára
tevékenykedők között legalább 1 olyan természetes személy legyen, aki a
jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.
Békéscsaba, 2012. április 11.
Tisztelettel

Dr. Varga Imre
Ügyvéd s.k.

Békés Megyei Ügyvédi Kamara
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
lajstromszáma: 156.
nyilvántartási száma: 238.
OTP Bank Rt. 11733003-20091729

27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Inkubátorház

Készítette:
Előterjesztő:

Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. március 29.-i ülésen a Tisztelt Képviselő-testület kiegészítését, újra tanulmányozását kérte az Ipari Csarnok
hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása című beterjesztésnek.
Fekete József Úr, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette ezen tájékoztatást, amely az
előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, szíveskedjenek a beszámolót megtárgyalni és elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság egyhangú 4 igen szavazattal a döntési
javaslat elfogadását javasolja.

Döntési javaslat

"Inkubátorházról szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Inkubátorházról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő testülete
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1
5500

Tárgy: Inkubátorház kiajánlása,
folytatott tárgyalások, megkeresések,
folyamatban lévő ügyek

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gyomaszolg Ipari Park Kft kezdő és új vállalkozások részére kínálja inkubátorház és
kapcsolódó létesítményei bérletét.
Jelenleg betelepült vállalkozás a Lourdes Honey Kft. A Scarpe Lourdes Kft helyett 2011.10.
hótól a beruházó újonnan alapított kezdő vállalkozása bérel 2 üzemcsarnokot és 1
irodacsarnokot. A vállalkozó technológiai fejlesztést hajtott végre mézcsomagoló kapacitását
kialakította, termelését megkezdte. A piaci igények növekedése esetén 2 további
csarnokhelyiségre bérleti igényét írásban jelezte.
További megkeresések:
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (ITDH utódja) részéről 5-10 ezer m2-es csarnokra kaptunk
megkereséseket.
Villamosipari alkatrészeket gyártó vállalat külföldi exporttermelése növelésére keresett
telephelyet. A tárgyalások az exportmegrendelések realizálódásáig egyeztetés szintjén
maradtak.
Elektronikai alkatrészeket szétszerelő üzem átmeneti elhelyezésre, alapanyagok tárolására
egyeztetés kezdődött. A beruházó tevékenységét várhatóan első félévben kezdi meg,
amennyiben a pályázata elfogadásra kerül.
Csomagolóanyag gyártó üzem részéről tárolási területre vonatkozó igény érkezett. Ezen igény
nagyobb volumenű munkák esetén eseti jelleggel jelentkezne.
Kovácsoltvas termék előállító vállalkozás telephelyet keresett. A tárgyalások a
tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséig jutottak. Az engedély kiadása a
tevékenységre kétséges, mivel rendkívül szélsőséges tevékenység gyakorlásáról lenne szó.

Szállítással foglalkozó vállalat tárolóhely bérleti igénnyel keresett meg minket. Ugyanezen
vállalat informatikai tevékenységéhez 2 irodahelyiségre bérleti igénnyel lépett fel. A
vállalkozó jelenleg elemzi saját piaci helyzetét és várhatóan társpartnerrel kívánja
megvalósítani.
Heveder és kötélgyártó vállalat kapacitás-kihelyezés okán mutatott érdeklődést az
inkubátorház használatára, azonban ezen igénybevétel tovább tárgyalása még nem történt
meg.
Busztárolás céljából megyei nagyvállalat jelzett igényt az ipari parkban, vagy az inkubátorház
területén bérleti vagy vételi lehetőségre. Első körös tárgyalások megtörténtek. Amíg az
érdeklődő cég az előző tárgyalási helyén a tulajdonviszonyi kérdésekben nem tud
érdemlegesen megoldást találni, addig napolja az egyeztetést.
Faipar és bútoripari vállalat kizárólagos bútorlap-tárolás és lapszabászat okán érdeklődik
átmeneti jelleggel, azonban ezen stádiumon túl a tárgyalások nem jutottak.
Varroda mutatott érdeklődést mintegy 20 fő munkahely teremtésére az inkubátorházban 1
csarnok és kiszolgáló helységei bérletére. A tárgyalások rövidesen megkezdődnek ez ügyben.
Az Kft komoly erőfeszítéseket tett a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére.
Elmondható, hogy az érdeklődés mérsékelt, aminek nem az az oka, hogy akár a bérleti díj
vonatkozásában, akár a biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet)
nem lenne megfelelő.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft megragadott minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben
ismertté váljon az inkubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába
kerüljön ki az ismeret.
Ennek érdekében 500 példányban szóróanyagot terjesztett a Csabai kolbászfesztiválon,
nagyalakú hirdetési felületeken jelent meg, helyi és megyei médiában megjelent
hirdetésekkel, PR és egyéb cikkekkel.
A MFB felé kezdeményeztük befektetői környezet vizsgálatát.
Felhasználtuk más ipari parkok tapasztalatait.
Az inkubátorház gazdasági kimutatása:
2011 évben bevétel
Bérbeadási bevétel: 1.298.394.Támogatás feloldás: 1.668.977.Összes bevétel:
2.967.371.2011 évben kiadás
Rezsi, hirdetés:
Könyvvizsgálat:
Amortizáció:
Fizetett kamat:
Irányítási költség:
Összes kiadás:

450.541.100.000.3.500.372.1.055.999.391.493.5.498.405.-

Projektkönyvviszgálat
18 milliós hitel kamata
Központi irányítás felosztása bevétel arányosan.

2011 évi eredmény: - 2.531.034.A Kft elsődleges célja az inkubátorház működésének nulszaldóssá, majd nyereségessé tétele.
Jelenlegi bérletbeadási arány egész területre viszonyítva 33,94 %-os.
Darfü vállalásunk fő indikátorai:
Fő indikátorok:
1. év
Új vállalkozások száma (lezárt
évvel nem rendelkező)
Megvalósulás
Az inkubátorház
kihasználtságának növekedése
(m²)

2. év

3. év

4. év

5. év

0

1

4

4

4

1

-

-

-

-

529

1058

1110

1200

1513

642

-

-

-

-

3

6

8

9

11

1

-

-

-

-

Megvalósulás
Új inkubátorház kialakítása
esetén a betelepülő vállalkozások
száma (csak kezdő vállalkozás)
Megvalósulás

A jelenlegi piaci ismereteink szerint az indikátorvállalások túlzottnak bizonyulnak, de ezek
módosítására egységes európai uniós irányelvek miatt a támogató hatóságnál tárgyalásaink
alapján nincs lehetőség.
Kérjük beszámolónk elfogadását!
Gyomaendrőd, 2012.04.10

Fekete József
ügyvezető igazgató

28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.ügyvezetői tisztségének betöltése

Készítette:
Előterjesztő:

Lévai Éva
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
kizárólagos tulajdonosa. A Képviselő-testület 258/2011. IV.28.) Gye. Kt. határozatával 2011. április 30. napjától
kezdődően, 2012. május 31. napjáig bízta meg Vass Ignác Gyomaendrőd, Hősök útja 10. szám alatti lakost a Fürdő
működtetésével. A megbízásra az 1996. évi IV. tv. (Gt.) -ben rögzítettek alapján került sor. Az ügyvezető igazgató
végzettsége megfelel, a közfürdők üzemeltetéséhez szükséges szakképesítési követelményeknek, melyet a
37/1996. (X.18.) NM rendelet 2. számú melléklete szabályoz.
A rendelet szerint az A kategóriában (legalább 1500 fő) a fürdő vezetőjének felsőfokú iskolai végzettség, valamint
legalább alapfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat szükséges. Ha vízforgató berendezés van a
közfürdőben, akkor vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező főmérnökre van szükség, vagy a vezetőnek
kell e végzettséggel rendelkeznie. (Jelen esetben nem volt szükség külön főmérnök alkalmazására)
Szakirányú felsőfokú végzettségnek számit: gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnök.
Alapfokú szakirányú végzettség; az úszómesteri, vagy uszodamesteri vizsga, stb. Szakmunkás végzettség; a
vízműkezelő, vízforgató gépész.
A Fürdő zavartalan működése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tegyen javaslatot a vezetői tisztség
betöltésének módjára, megbízás, vagy pályáztatás útján kívánja betölteni az ügyvezető igazgató álláshelyet.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdaság, Turisztikai Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottsága továbbra is a jelenleg megbízott Vass Ignác urat
javasolja a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezető álláshely
betöltésére, 3 év időtartamra. A Bizottság felkéri a Polgármester Urat, folytasson
további tárgyalásokat a bérre és egyéb juttatásokra vonatkozóan, amit szíveskedjen
a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.ügyvezetői tisztségének betöltése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
alapítója és kizárólagos tulajdonosa az ügyvezető igazgató álláshelyet megbízás útján kívánja betölteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. IV. tv. 24. §-ban foglaltakra figyelemmel
megbízza Vass Ignác Gyomaendrőd, Hősök útja 10. szám alatti lakost 2012. június 1. napjától 201..
……………………napjáig a Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával, egyben jóváhagyja az előterjesztés mellékletét
képező, az ügyvezetővel köttetendő megbízási szerződést.
Megbízási díját és egyéb költségeit a következőként állapítja meg:
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Megbízási díj: havi bruttó …………….
Saját gépkocsi használatára: ………………………………………
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az alábbi megbízási szerződés megkötésére:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint:
1. Szerződő felek
1.1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, képviseletében Várfi András polgármester mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó)
Székhely: 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Törzsszám: 346612
Adószám: 15346614-2-04
1. 2. …………………………., mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) .
Született: …………………………………….
Anyja neve: ………………………………….
Adóazonosító: ……………………………….
2. Előzmények
2. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.-t, a Gyomaendrőd
városában található termálfürdő (a továbbiakban: Fürdő) üzemeltetésre hozta létre.
3. A megbízás tárgya
3. 1. A Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …………Gye. Kt. határozata alapján, jelen
szerződés szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatói (továbbiakban: ügyvezetői) feladatainak ellátásával, megbízási jogviszony keretében,
határozott időre, 2012. június 1. napjától kezdődően 201 . ……………….. napjáig, a Megbízott a megbízást a
jelen szerződésben rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja ennek teljesítését.
3. 2. Az ügyvezetői megbízást a jelen szerződésben, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben
(továbbiakban: Gt.), és a Gazdasági Társaság Alapító Okiratában, a vonatkozó szabályzatokban, és az irányadó
jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni.
4. A Megbízott feladatai, kötelezettségei
A Megbízott feladati és kötelezettségei a következők:
a)
ellátja a Fürdő irányítását, ügyvezetését,
b)
köteles meghozni, a Fürdő Alapító Okirata (továbbiakban: Alapító Okirat), a jelen szerződés, valamint a
vonatkozó szabályzatok, jogszabályok szerinti döntéséket,
c)
irányítja és felügyeli a Fürdő gazdálkodását,
d)
az ügyvezető képviseli a Fürdőt a harmadik személyek irányában, gyakorolja a cégjegyzési jogot az Alapító
Okirat és jelen szerződésben rögzítettek szerint,
e)
gyakorolja munkáltatói jogot a Fürdő munkavállalói felett, a munkáltatói jog gyakorlása átruházható az Alapító
Okirat, illetve a Gazdasági Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint,
f)
köteles a Megbízó és a Fürdő Felügyelő-bizottsága részére rendszeresen a Gazdasági Társaság ügyeiről
felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
g)
a Fürdő számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak határidőben történő elkészíttetése,
h)
gondoskodni a Fürdő üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
i)
köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság részére,
j)
köteles ellátni határidőben mindazokat, a fent nem említett feladatokat, melyeket a jogszabályok, irányadó
szabályzatok határoznak meg.
5. A Megbízó feladatai, kötelezettségei
5. 1. A Megbízó határidőben biztosítja a Megbízott számára a feladata ellátásához szükséges információkat.
5. 2. A Megbízó, a Fürdő Alapítója, illetve a nevében eljáró személy, szervezet határidőben meghozza a
hatáskörébe tartozó, a Fürdő működéséhez szükséges döntéseket.
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5. 3. Biztosítja a Megbízó a Megbízott számára a megbízási feladatai ellátásához szükséges feltételeket.
5. 4. A Megbízó esedékessége szerint megfizeti a Megbízott számára a jelen szerződés szerinti megbízási
díjat és költségtérítést.
6. Megbízási díj, költségtérítés
a)
A Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó ………….-Ft, azaz …………… forint összegű
megbízási díj illeti meg. Az SZJA tv. és vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a megállapított megbízási díj
minden tárgyhót követő hónap 05. napjáig kerül számfejtésre a Liget Fürdő könyvelését végző iroda által.
Megbízottnak, egy összegben a Megbízott által megadott bankszámlájára történő átutalás útján történik a kifizetés.
b)
A Megbízott részére az SZJA tv. szabályai szerint a Megbízó havonta biztosítja a saját személygépkocsija a
jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó használatáért havi …………………………… elszámolását, továbbá a
feladat ellátásához kapcsolódó mobiltelefon használat költségeinek elszámolását.
c)
Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön előzetes írásbeli megállapodás alapján jogosult.
7. A megbízási szerződés megszűnése
1. A Fürdő tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzat a Gt. 24.§ (2) bekezdése alapján jogosult a Megbízottat,
mint ügyvezetőt a tisztségből bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívni.
2. A Megbízott a Gt. 31.§ (2) bekezdése alapján az ügyvezetői tisztségről bármikor lemondhat, ha azonban a
Fürdő működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.
3. A lemondás hatályossá válásáig a Megbízott a halaszthatatlan döntéseket köteles meghozni.
4. Megszűnik a jelen megbízási szerződés a következő esetekben:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) ha a Megbízott a ügyvezetői tisztségből visszahívásra kerül, a visszahívás
időpontjában,
c) törvényben szabályozott kizáró ok következik be a Megbízott személyével
kapcsolatosan,
d) amennyiben az ügyvezető lemond a tisztségéről, a Gt. 31.§ (2) bek. szerint
megállapított időpontban,
e) a törvényben meghatározott esetben.
8. Vegyes rendelkezések
1. Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott a ügyvezetői feladatokat az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható gondossággal, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben
meghatározott felelősségi szabályok mellett tartozik ellátni.
2. Megbízott a Gt. 27.§ és a Ptk. 81.§ alapján köteles az üzleti titkot megőrizni.
3. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés csak írásban és közös megegyezéssel módosítható.
4. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Gazdasági Társaság
Alapszabályának, egyéb szabályzatok, illetve vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. május

Megbízó

Megbízott

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Endrődi hídhoz vezető járda mellet padkarendezés és korlátépítés

Készítette:
Előterjesztő:

Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. nyarán az Endrődi Hármas Körös Híd környezetében járdaépítési
beruházást valósított meg.
A beruházás műszaki átadás-átvételt és a közmű-üzemeltetői nyilatkozatok beérkezését követően elindítattuk a
megépült járdaszakaszok forgalomba-helyezési eljárását.
Az engedélyező hatóság 2011. szeptember 22-én helyszíni szemlét folytatott le az elkészült építménynél és az
alábbi hiányosságot észlelték:
„A járda közút felőli padka részén a járdaburkolat és a korlát közötti területen belső korlátot kell elhelyezni,
vagy padkarendezést kell elvégezni 2012. március hó 31-ig.”
Az előírt munkálatok közvetlen oka az, hogy az elkészült járdaszakaszok és a 46. számú főút közötti terület
jelentősen alacsonyabb, mint a megépült járda szintje, ezért az egy esetleges melléfutás esetén igen könnyen
személyi sérülést okozhat.
A 2012. februári Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a járdaszakasz melletti korlát elhelyezésének
költségei, azonban az igen nagy költségvonzat miatt elutasításra került.
A februárban lehullott nagymennyiségű hó elolvadását követően Hunya Péterrel (Magyar Közút Nzrt) és Paróczai
Zoltánnal (Gyomaszolg Ipari Park Kft) helyszíni bejárást végeztünk, mely során megállapítást nyert, hogy a
járdaszakasz mellett 42 m hosszúságban zúzottkővel történő padkarendezésre és 20 m korlátelhelyezésre van
szükség.
A munkálatokra kapott árajánlat alapján a beruházás bruttó 260.304 Ft-ba kerül.
Bár a 2012 évi költségvetésben nem került elkülönítésre hasonló jellegű beruházásokra keretösszeg, azonban a
munkálatok elvégzése mindenképp szükséges mivel egy esetleges baleset esetén az Önkormányzatot erkölcsi és
anyagi felelősség is terhelheti.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy az Endrődi hídhoz vezető
járda melletti padkarendezést és korlátépítést tartalmazó beruházást támogassa,
a beruházáshoz szükség 260.304 Ft összegű forrást a városgazdálkodási
szakfeladatra elkülönített költségvetési keret terhére biztosítsa.

Döntési javaslat

"A beruházás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Endrődi hídhoz vezető járda melletti padkarendezést és korlátépítést
tartalmazó beruházást támogatja, a beruházáshoz szükség 260.304 Ft összegű forrást a a városgazdálkodási
szakfeladatra elkülönített költségvetési keret terhére biztosítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

A Körös Étterem és Szálloda, a Dréher Söröző valamint a Domszög Étterem előtti
közterületeken elhelyezett építmények használata
Csényi István

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Körös Étterem és Szálloda 2008. évben írásban kérte, hogy az épület Áchim utca felöli részén 30 m2 nagyságú
területen vendéglátó-ipari előkert üzemeltetéséhez építményt helyezzen el. Az építmény elhelyezéséhez az
engedélyt megkapta.
A Dréher Söröző a 1990-es évek elején kapott építési engedélyt, hogy a közterületen 10 m2 nagyságú területen
vendéglátó-ipari előkertet üzemeltessen.
A Körös Étterem és Szálloda az épület környékén saját költségből járdafelújítást végzett, a környezetébe illően
cementkővel burkolttal látta el azt. Az elvégzett és igazolt felújítási költségek ( 660 ezer Ft ) beszámításra kerültek a
2008-2009-2010-2011 évi közterület-használati díjba.
A Dréher Söröző közterület-használatának ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy 2006 – 2010. években nem
fizetett közterület-használati díjat. A közterület-használati szerződés megkötésére 2011. évtől kötelezve lett a
söröző.
A Domszög Kft. a Hídfő u. 2. szám előtti parkoló közterület használatára, vendéglátó-ipari előkert üzemeltetésére
engedélyt kért 2010. évben határozott időtartamban. Az engedély 2010. augusztus 31. napjával lejárt. A közterületfoglalás lejártát követően a vendéglátó-ipari kert egy része el lett bontva, az „Algida” felirattal ellátott bódé viszont
nem. A Domszög Kft. részére kiszámlázásra került az engedélynélküli közterület – használat díja 2011. január
hónapban a 2010. szeptember-október-november és december hónapokra vonatkozóan. A Domszög Kft. vitatja a
közterület-foglalásra kiszámlázott díjat, tekintettel arra, hogy az „Algida” bódé 2010. szeptember 1. napjától az április
1 és október 1. közötti időszakokban kerékpártárolóként funkcionál.
A Domszög Kft. saját költségén 2011. évben a Domszög Étterem előtt 92 m2 nagyságú területen cementkővel
burkolta le a járdát, továbbá a parkoló területéből 34 m2-t. A társaság a közterület burkolását balesetveszély,
csapadékvíz elvezetése és esztétikai okokra hivatkozva végezte el. Az elvégzett munkák értéke az aszfaltburkolat
felszedésével együtt 10 -12 ezer forint/m2 között változhat, amely a Gyomaszolg Ipari Park Kft. árai alapján lett
meghatározva. Az elvégzett munkák összértéke ennek megfelelően: 92 m2 x 10 – 12 ezer forint/m2 = 920 – 1.104
ezer forint között változhat.
A fenti közterület-használatokkal kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy a tulajdonos Önkormányzat által
engedélyezett vendéglátó-ipari előkert építmények határozatlan időre való elhelyezése esetén a közterület-használat
díjának megfizetése csak a tényleges vendéglátó-ipari előkert üzemeltetése időszakára vonatkozik, vagy a tárgyév
teljes egészére. Az önkormányzati rendelet nem tesz különbséget a vendéglátó-ipari előkert használati díjában a
tényleges vendéglátás, illetve a szabadtéri szezonon kívüli időszak tekintetében. Az elhelyezett építmény a
használattól függetlenül foglalja a közterületet.
A Körös Étterem és Szálloda valamint a Dréher Söröző ügye annyiban tér el a Domszög Kft-től, hogy az előbbi kettő
esetben az építmények elhelyezésére korlátozás nélkül kaptak engedélyt, az utóbbi esetben azonban csak
meghatározott ideig.
A közterület használatára a 37/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján használati szerződést kötünk, a
rendelet mellékletében meghatározott használati díjakon. A 2011. évi rendeletmódosítást követően április 1. napjától
október 1. napjáig ingyenes a közterület-foglalás.
Az építmények elhelyezésével kapcsolatban nyilatkozatot kértünk az építési hatóságtól. A hatósági nyilatkozat
összefoglalóan megállapította, hogy az építmények nem tartoznak az építési hatóság intézkedési körébe,
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kialakításunk nem ellentétes Gyomaendrőd Város Település Rendezési Tervével és a Helyi Építési Szabályzatról
szóló 21/2002.(XI.25.) valamint a 9/2010.(II.26.) önkormányzati rendeletekkel. Megállapítja továbbá, hogy azonban
az építési tevékenység végzéséhez az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges.
Az önkormányzat a közterületek használatának feltételeit - méltányosság, anyagi helyzet, köz- és idegenforgalmi
színvonal és érdek, településkép és fejlődése – figyelembevételével maga szabja meg.
A közterületen elhelyezett építmény használatával kapcsolatban korábban a T. Képviselő – testület adott
engedményt, az Endrődi Cuti Kft. esetében csökkentve lett a bérleti díj.
A három közterület-foglalási ügyben véleményem szerint az alábbi megoldások lehetségesek figyelemmel az ügyek
azonos elbírálására.
1. A Körös Étterem és Szálloda valamint a Dréher Söröző közterület használatát azonos módon elbírálva a
Domszög Kft. ügyével ki kell számlázni a használati díjat az érintett időszakra vonatkozóan. A közterületek
használatának rendjéről szóló 37/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján a vendéglátó-ipari előkert
használati díja havonta 800 Ft/m2+ÁFA.
2. A Körös Étterem és Szálloda, a Dréher Söröző valamint a Domszög Kft. közterületen elhelyezett építményei
használatára a használati szerződést az építmény elhelyezésének teljes időtartamára meg kell kötni,
gyakorlatilag amíg azok elbontásra nem kerülnek. A használati szerződésben rendezni lehet a 2010.
szeptember 1. napjáig visszamenő időszakot. A Domszög Kft. esetében beszámításra kerülhet a járdaépítés
munkáinak költsége.
Az érintett közterületi ingatlanok Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsvagyonát képezik, amelyek a
forgalomképtelenek. A hasznosításról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése
alapján a T. Képviselő – testület dönt.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az előterjesztést elutasította az alábbiak szerint.
1. A határozati javaslat 1. pontja 1 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
mellett elutasítva, 1 fő nem szavazott,
2. A határozati javaslat 2. pontja 1 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
mellett elutasítva, 1 fő nem szavazott.

Döntési javaslat

"Közterülethasználatok rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Körös Étterem és Szálloda, a Dréher Söröző valamint a Hídfő Étterem
előtti közterület-foglalások ügyében az alábbiak szerint dönt.
1. A Körös Étterem és Szálloda valamint a Dréher Söröző közterület használatát azonos módon elbírálva a
Domszög Kft. ügyével ki kell számlázni a használati díjat az érintett időszakra vonatkozóan. A közterületek
használatának rendjéről szóló 37/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján a vendéglátó-ipari előkert használati
díja havonta 800 Ft/m2+ÁFA.
2. A Körös Étterem és Szálloda, a Dréher Söröző valamint a Domszög Kft. közterületen elhelyezett építményei
használatára a használati szerződést az építmény elhelyezésének teljes időtartamára meg kell kötni. A használati
szerződésben rendezni kell a 2010. szeptember 1. napjáig visszamenő időszakot. A Domszög Kft. esetében az
igazolt járda felújítási munkák költségeit be kell számítani a közterület- használati díjba.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Közterületeken elvégzendő burkolási és parkolóbővítési munkák
engedélyezése
Csényi István

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Domszög Kft. ( Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. ) és a Gold Menü Kft. ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. ) kérelmeket
nyújtottak be közterületek burkolattal való ellátásához. Továbbá a Gold Menü Kft. kéri a Rideg Zoltán és Sabján
László által beadott kérelmek támogatását, a Fészek Panzió előtti parkoló területének növelését.
A kérelmek a Képviselő – testület 2012. március 29.-i ülésére be lettek terjesztve. A kérelmekhez kapcsolódóan
Kmetykó János főépítész szakvéleményt készített, amely az ülés előtt március 28.-án kelt, így az előterjesztés
annak ismerete nélkül készült el. Tekintettel a szakvéleményre a T. Képviselő – testülete az előterjesztést levette a
napirendről, és kérte az áprilisi ülésre való beterjesztést. A szakvélemény az előterjesztéshez mellékelve lett.
A Domszög Kft. valamint a Gold Menü Kft. az előterjesztéshez mellékelt fotókon megjelölt területeket kívánja
leburkolni saját költségen.
A Rideg Zoltán és Sabján László korábban beadott kérelme, pedig a Fészek Panzió előtt ( Szabadság tér 5-6. ) lévő
parkoló bővítésére irányult. A bővítés az előterjesztéshez mellékelt fotón megjelölt módon történne. Rideg Zoltán és
Dr. Sabján László értesítést kapott 2011. szeptember 1.-én. Az értesítésben az ügyük érdemi elbírálásához
alábbiakat kértük.
1. vázlatterv a megvalósításról,
2. egyeztetés az érintett közműszolgáltatókkal,
3. nyilatkozat a költségek viselésére, illetve a zöldterületen lévő növényzet helyreállítására.
A kérésünkre a mai napig nem érkezett válasz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében nincs forrás a parkolóbővítés munkáira.
A Domszög Kft., valamint a Gold Menü Kft. a közterület burkolattal való ellátását saját költségén kívánja elvégezni. A
Hídfő u. 2. szám előtti közterület burkolása előnyős az önkormányzat számára, mert nem külön forrást biztosítania.
A Fészek Panzió előtti kb. 10 m2 burkolattal való ellátása a kérelem alapján dohányzóhely kialakítása miatt
szükséges.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól szóló
módosított 1999. évi XLII. törvény rendelkezései szerint 2012. január 1-jétől a munkahelyeken és a közforgalmú
intézményekben nyílt téren kijelölt helyen engedhető csak meg a dohányzás. Ezeken a helyeken (beleértve a
szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat is) viszont ki kell jelölni, és fenn kell tartani nyílt
légterű helyet a dohányzók számára (kivéve, ha az üzemeltető, munkáltató nemdohányzó intézménnyé
nyilvánítja a helyet vagy tűzvédelmi, munkabiztonsági előírások nem engedik azt).
Ez a dohányzóhely nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül, kivételek ez alól a szórakoztató,
vendéglátóhelyek. Itt kijelölhető 5 méteren belül is abban az esetben, ha annál távolabb nem állnak fenn a
dohányzóhely kijelölésének feltételei. Ezzel szemben közforgalmú intézményeknél nyílt helyen is csak úgy jelölhető
ki dohányzóhely, ha az, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától
elkülönül.
A Hídfő u. 2. és Szabadság tér 6. szám előtt lévő közterületek leburkolásához nem kell építési engedély, a
tulajdonos hozzájárulására azonban szükséges.
A Fészek Panzió előtt lévő parkoló bővítéséhez sem szükséges az építési engedély, azonban javasolt az egyeztetés
az érintett közműszolgáltatókkal, valamint a főútvonal közelsége miatt a közlekedési hatósággal.
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Az előterjesztéshez mellékelt főépítészi vélemény az alábbi sommás megállapításokat tartalmazza.

1. Hídfő utcai út és járda közötti térburkolás.
A már leburkolt felületen már van egy kiszolgáló pavilon, amelynek közlekedésbiztonsági feltételeit tisztázni kell. A
területburkolás engedélyezése esetén ki kell térni a zöldfelületi terület leburkolása miatt a település biológiai
aktivitása szinten tartási kötelezettségének az előírására is.
Az önkormányzat közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2007(XI.30) Gye. Kt. rendelete 2.§ 16. pontja
rendelet a zöldfelületet a következők szerint definiálja:
„Minden olyan közterületen fekvő felület, amelyet döntő mértékben növény borít, függetlenül attól, hogy a település
melyik funkcionális területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési terület) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti
területet a növényzet minőségétől függetlenül zöldfelületnek kell tekinteni.”
A főépítészi vélemény alapján a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a terület
leburkolását megelőzően határozatot kell hoznia arra, hogy a meglévő zöldfelületet hol bővíti 200 m2-el.

2. Fészek panzió előtti dohányzóhely kialakítása.
Az érintett terület a város közparkja. Az igénybe venni kívánt országzászló közvetlen közelében van, ahol a
dohányzás nem tiltott. A főépítészi vélemény szerint itt dohányzóhely kialakítása méltatlan a terület funkciójához. A
vendéglátóhely udvarán javasolja a dohányzóhelyet kialakítani.

3. Fészek panzió előtti parkoló kialakítása.
A parkoló kifejezetten a Fészek Panzió érdekkörébe tartozik, tehát vonatkozik rá a 253/1997 (XII.20.) korm. r. 42.§
(1)* -ban foglalt szabály, mely szerint a parkolót saját telken kell biztosítani. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni
(fenti rendelet 42§ (10) bekezdés), ha a településnek van parkolási rendelete, és abban eltérő szabály került
kidolgozásra.
A főépítész véleménye alapján a parkoló bővítés nem engedélyezhető.
Az engedélyezett munkák elvégzését követően át kell adni a műszaki és pénzügyi adatokat az önkormányzati
nyilvántartásba való felvezetéshez.
Az érintett ingatlanok Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsvagyonát képezik, amelyek a forgalomképtelenek. A
hasznosításról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a T. Képviselő
– testület dönt.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az előterjesztést elutasította az alábbiak szerint.
1. A Hídfő u. 2. szám előtti közterületburkolás 2 igen, 1 tartózkodás
mellett elutasítva, 1 fő nem szavazott
2. A Fészek Étterem és Panzió előtti közterületburkolás 2 igen, 1
tartózkodás mellett elutasítva, 1 fő nem szavazott
3. A Fészek Étterem és Panzió előtti parkolóbővítés 1 igen, 1 nem
és 1 tartózkodás mellett elutasítva. 1 fő nem szavazott.

1. döntési javaslat

"A Hídfő u. 2. szám előtti közterület burkolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte a Domszög Kft. ( Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. ) Gyomaendrőd, Hídfő u. 2.
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szám előtt lévő önkormányzati közterületen ( 6280/1 hrsz. ) az előterjesztéshez mellékelt fotón megjelölt kb. 40 m2
nagyságú terület burkolásának ügyében az előterjesztéshez melléklet Kmetykó János főépítész által készített
véleményezésben leírt feltételek vizsgálatát követően hozza meg a döntését.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat

"Fészek Panzió előtt közterületen dohányzóhely kialakítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte figyelemmel Kmetykó János főépítész által készített véleményezésben
leírtakra nem járul hozzá, hogy a Gold Menü Kft. ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. ) a Gyomaendrőd, Szabadság
tér 6. szám előtt lévő önkormányzati közterületen ( 1597/4 hrsz. ) az előterjesztéshez mellékelt fotón megjelölt
helyen dohányzóhelyet alakítson ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat

"A Fészek Panzió előtti parkoló bővítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte figyelemmel Kmetykó János főépítész által készített véleményezésben
leírtakra nem járul hozzá, hogy a Rideg Zoltán ( Gyomaendrőd, Hősök útja 9/1. ) és dr. Sabján László (
Gyomaendrőd, Kálvin János u. 9. ) gyomaendrődi lakosok a Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. szám előtt lévő
önkormányzati közterületen ( 1597/4 hrsz. ) lévő parkolót bővítésék.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Fészek Panzió előtti parkoló rajza

10,30 m

14,40 m

148,32 m2

55,37 m2

10,60 m

A parkoló területe a helyszíni mérés alapján: 203,69 m2

6,6 m

3,2 m

11,30 m

Tisztelt Polgármester Úr!
A „Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezése”
című előterjesztéshez az alábbi véleményt adom.
1. Hídfő utcai út és járda közötti térburkolás.
Az előterjesztés nem tartalmazza, hogy a burkolat milyen célt szolgál. A jelenlegi
használat egyértelműen vendéglátó terasz. A már leburkolt felületen egy kiszolgáló
pavilon már kihelyezésre került. A mostani kérelem ennek a területnek a bővítését
tartalmazza.
Az önkormányzat 37/2007(XI.30)Gye.Kt. rendelete 41 § c. és i. pontjaiban
foglaltak szerint ebben az esetben közterület használati engedélyezés szükséges.
Az engedélynek az előterjesztésben foglaltakon túl az alábbiakra is ki kell térni:
A fenti rendelet 2§ 16.pontja szerinti zöldfelületi terület leburkolása miatt a
település biológiai aktivitása szinten tartási kötelezettségének az előírása
(9/2007 (IV.3.) ŐTM rendelet23§) Ebben az esetbe egyszintű gyepfelület
kategóriájú zöldfelület szűnik meg, amelynek a biológiai aktivitás mérőszáma:
5, a burkolt vizet nem áteresztő felületé : 0, tehát a viszapótlási kötelezettség 5szörös területet igényel.
A fenti rendelet 40§ (1) szerint a használathoz bérleti szerződés szükséges.
A kihelyezett pavilon közlekedésbiztonsági (belátási háromszögbe való
belógás) feltételeit tisztázni kell.
2. Fészek panzió előtti dohányzóhely kialakítása.
Az érintett terület a város közparkja. Az igénybe venni kívánt terület mellett
kulturált pihenőhely van kialakítva, ahol a dohányzás nem tiltott. Az igénybe venni
kívánt terület az országzászló közvetlen közelében van. Itt dohányzóhely
kialakítása méltatlan funkció a helyhez. A vendéglátó hely udvarán javaslom a
dohányzóhelyet kialakítani.
Engedélyezése esetén a biológiai aktivitás szintentartási kötelezettsége itt is fenn áll.
Ebben az esetbe kétszintű cserjével beültetett gyepfelület kategóriájú
zöldfelület szűnik meg, amelynek a biológiai aktivitás mérőszáma: 6, a burkolt
vizet nem áteresztő felületé : 0, tehát a viszapótlási kötelezettség 6-szoros
területet igényel.
3. Fészek panzió előtti parkoló kialakítása.
A meglévő parkoló jelenleg szabályosan csak egyoldalas parkolást tesz lehetővé. A
bővítés parkolószám növekedést eredményez. A parkoló kifejezetten a Fészek Panzió
érdekkörébe tartozik, tehát vonatkozik rá a 253/1997 (XII.20.) korm. r. 42.§ (1)* -ban
foglalt szabály, mely szerint a parkolót saját telken kell biztosítani. Ettől csak abban az
esetben lehet eltérni (fenti rendelet 42§ (10) bekezdés), ha a településnek van parkolási
rendelete, és abban eltérő szabály került kidolgozásra.
A fentiek miatt szerintem a parkoló bővítés nem engedélyezhető.
Gyomaendrőd, 2012. március 28.

Kmetykó János
főépítész

32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése

Készítette:
Előterjesztő:

Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Poharelec László önkormányzati Képviselő Úr 2010. októbere óta a tiszteletdíjait az Ifjúsági lakótelepen egy új
játszótér építésére ajánlotta fel. A felajánlott összeg a 2010.-2011.-es év 945.000.-Ft összegű tiszteletdíjjából, a
2012. egész éves 810.000.-Ft összegű tiszteletdíjjából, a 2011. évi 555.120.-Ft összegű Liget-Fürdő felügyelőbizottság elnöki tiszteletdíjjából, valamint a 2012. év első három hónapra vonatkozó 138.780.-Ft összegű Liget Fürdő
felügyelő bizottság elnöki tiszteletdíjából tevődik össze. A 2012. évi egész éves 810.000.-Ft összegű tiszteletdíj
természetesen a Képviselő Úr képviselői tisztségének megtartása mellett számolható, abban az esetben viszont ha
e tisztsége valamilyen okból megszünne a hiányzó összeg fedezetére a Képviselő-testületnek forrást kellene
biztosítani. A tiszteletdíjainak felhasználható összege így összesen 2.448.900.- Ft lenne, de mivel a Liget Fürdő
felügyelő-bizottság elnöki tiszteletdíjának 555.120.-Ft-os összege, és a 2012. évi tiszteletdíjának 3 havi összege sem
került átutalásra a Liget Fürdő részéről, így a jelenleg felhasználható összeg Bruttó 1.755.000.-Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. november 29.-ei ülésén tárgyalta már a lakótelepen létesítendő
játszótér megvalósításának lehetőségeit, és a 677/2011. (XI.29.) Gye. Kt. határozata szerint azt a döntést hozta,
hogy az Ifjúsági lakótelepen új játszóteret építtet 2012-ben a beszerzésre kerülő eszközök kedvezőbb áron való
beszerzésével. Az eddig felajánlott képviselői tiszteletdíj pedig továbbra is a költségvetés céltartaléka között marad,
valamint a Képviselő-testület a játszótér megvalósításhoz keresi a lehetőséget pályázati forrás igénybevételére.
Az Ifjúsági lakótelepen létesítendő játszótérről akkor 3 verzió készült el. Az akkori ajánlatok alapján a
legalacsonyabb ajánlatot a II. verzió tartalmazta, ami 4 db eszközt, 2 db padot, 2 db hulladékgyűjtőt, és egy
homokozót foglalt magába. A verzió eszközeinek beszerzési költsége ebben az esetben Bruttó 2.778.100.-Ft. lett
volna. Az akkori beszerzési költségek a Royal-Kert Kft. (8200. Veszprém Sólyi utca 8. sz.) árajánlata alapján
készültek el, mivel más cégtől a Hivatal megkeresésére az előterjesztés elkészítéséig nem érkezett ajánlat.
Az Acer Kft. (2045. Törökbálint, Józsefhegy u. 22.) megkeresésünkre a napokban az alábbi tartalommal a következő
árajánlatot adta:

Bruttó ár (Ft)
Megnevezés
1.684.794,7
Játszótéri eszközök és szerelési költség
111.201,2
Szállítási költség
159.793,2
Alapozási költség
114.680,2
Ütéscsillapító homokburkolatok építési munkái
78.180,7
Burkolatszegély építési munkái
81.064,1
Első használatba vétel előtti felülvizsgálat
66.040,0
Keletkező föld elszállítása
1.775.612
Összesen: ( A 25%-os kedvezményt az eszközök
telephelyi árából, és a szállítási kedvezményt
beszámítva)
Az ütéscsillapító talaj, és a burkolatszegély elkészítésére, valamint a föld elszállítására a Gyomaszolg. Kft.-től is
kértünk árajánlatot, és amennyiben a helyi cég alacsonyabb ajánlatot ad a fent szereplő Bruttó költség
természetesen csökken. Az alapozási munkálatokat az Acer Kft.-nek kell elvégezni, mert az eszközökre a garancia
csak ebben az esetben érvényes, viszont a burkolatszegély, és az ütéscsillapító talaj elkészítését, a föld
elszállítását, helyi cég is elvégezheti. Az árajánlatban szereplő kedvezmények 2012. június 30.-ig történő
megrendelés esetén érvényesek.
A játszótérhez kerülő 2 db pad, és 2 db hulladékgyűjtő beszerzésének, és elhelyezésének költségét a fenti ajánlat
nem tartalmazza, mert a 2 pad költsége helyi felajánlásból megoldódik, a 2 db hulladékgyűjtő beszerzése, és
elhelyezése 30.000.-Ft értékben helyi szinten is megoldható.

A játszóteret használatba venni csak egy a GKM által kijelölt ellenőrző szervezet által végzett, a biztonsági
követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet, melynek költségét a fenti ajánlat
tartalmazza. A részletes Acer Kft. által nyújtott árajánlatot az előterjesztés melléklete tartalmazza.
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Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az Acer Kft. által
benyújtott Bruttó 1.775.612.- Ft összegű ajánlat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az Acer Kft. által
benyújtott Bruttó 1.775.612.- Ft összegű ajánlat elfogadását.

Döntési javaslat

"Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja az Ifjúsági Lakótelepen új játszótér építése tárgyában az Acer Kft.
által tett Bruttó 1.775.612.- Ft összegű ajánlatot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Készítette:
Előterjesztő:

Tóth Beatrix
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulása 5 másik tagtelepülésének
önkormányzatával együtt konzorciumban pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1 azonosítószámú „A Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című projektre 2008-ban. A Társulás támogatást nyert az első
fordulóban, az előkészítő munkák költségeihez. A Támogatási Szerződés 2008. augusztusában aláírásra került. A
projekt 2010. május 26-án lezárult.
A Társulás pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.1.1/09-11 azonosítószámú „A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című projekt kivitelezésére, azaz 2. fordulójára 2010.
februárjában, mely elutasításra került formai okok miatt. A Társulás újra be kívánja nyújtani a pályázatot 2012.
évben, azzal a feltétellel, hogy minden egyes tagönkormányzat csatlakozási szándékát teszi a további
együttműködésről, Képviselő-testületi Határozat formájában.
Ezzel kapcsolatban 2012. április 6.-án, Szarvason tartott egyeztetést a Társulási Tanács, melyen a szolgáltatók és
az önkormányzatok képviselői, a műszaki-szakmai tartalmat beszélték át. Az új hulladékgazdálkodási törvény
módosító javaslatai jelenleg elfogadás alatt vannak a Parlamentben, így addig amíg ebben nincs végleges döntés, a
megvalósíthatósági tanulmányon nem végeznek változtatásokat. A megbeszélésen az is elhangzott, hogy a pályázat
benyújtása előtt újabb egységár*-elemzést kell végezni, a szolgáltatási árakat aktualizálni, illetve a műszaki tartalmat
konkretizálni kell, mivel az ezzel kapcsolatos felmérések, megbeszélések még 2011. év elején történtek.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 29.-én meghozott 534/2011. (IX.29.) számú
határozatában foglaltak már nem érvényesek, mivel a pályázatot felül kell vizsgálni tartalmilag és a költségek
szempontjából. Ez azt eredményezi, hogy a Gyomaendrődre jutó önerő és beruházás összegéről későbbiekben újra
kell dönteni, mivel a költségek növekedni fognak a 2011-es évhez képest.
A pályázatról röviden:

A pályázat kódja:

KEOP-1.1.1/2F/09-11

A pályázat címe:

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

A projekt címe:
Kistérségben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a

Körös-szögi

A projektgazda neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
A társult települések 42 ezer lakosa és azok intézményei mintegy 9 ezer tonna hulladékot termelnek évente. A
keletkező hulladékok döntő többségének ártalmatlanítása lerakással történik. Gyomaendrőd kivételével a lakosság
számára nincs lehetőség , hogy a lakásától elérhető távolságra szállítva tudja kommunális jellegű hulladékait
elhelyezni. Különösen nagy gondot okoz a nagy kertes családi házaknál keletkező zöldhulladékok , az időnként
keletkező inert hulladékok és a lomtalanítási hulladékok elhelyezése, így fennáll a veszélye, hogy illegális
hulladéklerakók keletkeznek, melyek jelentős környezeti károkat és egészségügyi kockázatot rejthetnek magukban.
Mindezek figyelembevételével elengedhetetlenül szükséges lenne a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás meglévő
feltételeinek mielőbbi fejlesztése.
A fejlesztéssel megvalósuló létesítmények működtetésére a jelenlegi szervezetek megfelelő feltételekkel
rendelkeznek. Megítélésük szerint a lakosság lakóhelyének közelében célszerű a biohulladékok gyűjtésének és
komposztálásának, a szelektíven gyűjthető hulladékok gyűjtésének, valamint az egyéb hulladékok
hulladékudvarokon gyűjtésének feltételeit megteremteni.
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Ezen pályázat keretében a következő műszaki feltételek javításához és eszközök beszerzéséhez szükséges
pénzügyi fedezetet - vissza nem térítendő támogatás formájában - szeretné megszerezni a Társulás keretén belül
Gyomaendrőd, 2011-es felmérések alapján:
Beszerzendő eszközök

Gyűjtő sziget (4 kontén.)
Gyűjtősziget építése
1100 l Komp. hull.gy. konténer
16 m3-es szelektív hull.gy. jármű
Komposzt aprító és forgató
Hidraulikus homlokrakodó
Bio-kuka 240 l-es
Házi komposztáló
Háztartási komp.ó 400 l-es
Háztartási komp.ó 1000 l
Összesen:

Menny.

Egységár*

5
5
50
1
1
1
986
800
80
20

340 000
250 000
89 000
30 000 000
14 457 000
20 000 000
14 000
4 950
16 200
21 600

Beruházási költség
Bruttó ár (27%)
Nettó ár
2 159 000
1 700 000
1 587 500
1 250 000
5 651 500
4 450 000
38 100 000
30 000 000
18 360 390
14 457 000
25 400 000
20 000 000
17 531 080
13 804 000
5 029 200
3 960 000
1 645 920
1 296 000
548 640
432 000
116 013 230
91 349 000

A projekt megvalósítására benyújtható támogatás összege min. 100 millió Ft, de max. 35 000 millió Ft. Támogatható
elszámolható költség: max. 85%, min. 70%. A Társulás a 2011-ben összeállított adatok alapján közel 500 millió Ft
összköltségű beruházásra szeretne pályázni, 80%-os támogatási intenzitással.
A cél, hogy a projekt megvalósításával a társult településeknek megteremtsük az önkormányzatok számára előírt
hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének műszaki, eszközi feltételeit. A keletkezett különböző hulladékok
környezeti ártalommentes gyűjtése, szállítása, hasznosítása és ártalom mentesítése.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy továbbra is tartsa
fenn szándékát, mely szerint pályázatot kíván benyújtani a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulásán belül Csabacsűd, Kardos, Kondoros és Szarvas települések
önkormányzataival együttesen a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati kiírásra.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy továbbra is tartsa fenn
szándékát, mely szerint pályázatot kíván benyújtani a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulásán belül Csabacsűd, Kardos, Kondoros és Szarvas települések
önkormányzataival együttesen a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati kiírásra.

Döntési javaslat

"Pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete továbbra is fenntartja szándékát, mely szerint pályázatot kíván benyújtani a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásán belül Csabacsűd, Kardos, Kondoros és Szarvas települések
önkormányzataival együttesen a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése című pályázati kiírásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 111

34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

EU Önerő alap pályázat benyújtása (belvíz VIII. ütem)

Készítette:
Előterjesztő:

Tóth Beatrix
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Támogatásban részesült a Belvíz-védelmi Önkormányzati Konzorcium Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása
Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító
számú pályázata.
A pályázatot a közreműködő hatóság 370.114.100,-Ft összköltséggel, 333.102.690,-Ft támogatással, 90 %-os
támogatási intenzitással támogatta.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, a Belvíz-védelmi Önkormányzati Konzorcium nevében a pályázat
megvalósításához szükséges saját források kiegészítésére pályázatot kíván benyújtani az önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló
6/2012. (III.1.) BM rendeletre, melyhez szükséges a tagönkormányzatok hozzájárulása.
A pályázat keretében igényelhető támogatás, az összes saját forrás (37.011.410,- Ft) legfeljebb 65%-a.

Döntési javaslat

"Pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív
Program keretében támogatásban részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 kódszámú, „Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című projekt saját forrás
kiegészítésére Kondoros Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtson be, a 6/2012. (III.1.) BM rendeletre.
Gyomaendrőd településen megvalósuló projekt költsége:

Konzorciumi tagra jutó
projekt összköltség
101.158.079,- Ft
Gyomaendrőd

Konzorciumi tagra
jutó támogatás
91.042.271,- Ft

Konzorciumi tagra jutó
önerő
10.115.808,- Ft

A Tisztelt Képviselő-testület Gyomaendrőd településre jutó 10.115.808,- Ft önerő hozzájárulást biztosít saját
forrásból.
A ROP forrásból nyújtott támogatáshoz az önrész fedezetét Gyomaendrőd település Önkormányzata a 2012. évi
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.mellékletében a felhalmozással kapcsolatos
tartalékok között elkülönítetten kezeli.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projektet megvalósítja és a fenntartási időszakban
gondoskodik a működtetéséről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 113

35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2012.január 1-jén hatályba lépett az új közbeszerzésekről szóló törvény (2011. évi CVIII.), mely továbbra is előírja,
hogy az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, tehát az új Kbt. szerint is rendelkeznie kell
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzattal.
Az új Kbt. egységesítette az eljárásfajták vonatkozásában az uniós és nemzeti eljárásrend szabályait úgy, hogy a
nemzeti eljárásrend esetében meghatározta a sajátos szabályokat. Továbbá meghatározta, hogy a közbeszerzési
eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más
szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő
– a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. Főleg az
ezen rendelkezéseknek való megfelelés érdekében szükséges módosítani Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint:
1)
A Közbeszerzési Csoport (feladatait a Városüzemeltetési Osztály látja el) elkészíti az éves közbeszerzési
tervet és a módosításait, melyet a Képviselő-testület fogad el.
2)
A közbeszerzési terv alapján haladva a Közbeszerzési Csoport javaslata alapján a Képviselő-testület
létrehozza a Bíráló Bizottságot.
3)
A Közbeszerzési Csoport a Bíráló Bizottság közreműködésével elkészíti az eljárást megindító (meghirdető)
hirdetmény, felhívás és dokumentáció tervezetét, melyet a Közbeszerzési Bizottság (Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület) fogad el.
4)
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti értékhatárokat elérő, de
a Kbt. 122. § (7) a) pontjában meghatározott értékeket (árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén 25 M,
építési beruházás esetén 150 M forint) el nem érő értékű közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők
részére történő megküldésével kezdődik, ami a Közbeszerzési Csoport feladata.
5)
A Bíráló Bizottság végzi a beérkezett ajánlatok bontását és értékelését, valamint döntési javaslatot készít a
döntéshozó (Közbeszerzési Bizottság) számára.
6)
A Közbeszerzési Bizottság a Bíráló Bizottság javaslata alapján név szerinti szavazással dönt az eljárás
eredményéről.
Az uniós értékhatárokat elérő beszerzések esetén a Közbeszerzési Bizottság feladatait a Képviselő-testület látja el.
Fentiek szerint elkészült Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata módosításának
tervezete, ami az előterjesztés mellékletét képezi (a módosítások kék színnel vannak jelölve).
A tervezetet véleményezés céljából elküldtük Dr. Varga Imre ügyvéd úr és közbeszerzési szakértő részére.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a közbeszerzési szabályzat
tervezetének elfogadását.

Döntési javaslat

"Közbeszerzési Szabályzat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot alkotja:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat)
alkotja.
A Szabályzat hatálya

1.) A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 11-18. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és
egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve,
ha a Kbt. másként rendelkezik.
A közbeszerzési eljárás fajtái
2.) Nyílt eljárás: ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. Az ajánlattételi határidő a hirdetmény
feladásának napjától számított negyvenöt napnál rövidebb nem lehet, kivéve amennyiben előzetes összesített
tájékoztató készült, ekkor 29 napnál, sürgősség esetén 22 napnál rövidebb nem lehet. A határidő további 5 nappal
rövidíthető, ha a dokumentáció térítésmentesen, és teljes terjedelemben elektronikus úton hozzáférhető.

3.) Meghívásos eljárás: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi felhívással indul, és amelynek
első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a szerződés teljesítésére való
alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított 30
napnál, gyorsított eljárás esetén 10 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja a
részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás esetén 60. napnál későbbi időpontban nem
határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az ajánlatkérő dönt. Az
eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének közlésétől számított 5 munkanapon belül
az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek egyidejűleg meg kell küldeni. Az
ajánlattételi határidő 40 napnál rövidebb nem lehet, illetve a Kbt. 88. § (2) – (4) esetében az ott meghatározott
határidő az irányadó.
4). Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely akkor
alkalmazható, ha
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) a)-b) vagy d) pontja alapján
eredménytelen, feltéve, hogy a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározottak lényegesen nem változtak
meg;
b) kivételesen, ha a beszerzés objektív természete, vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az
ellenszolgáltatás előzetes átfogó meghatározását.
5). Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás:ajánlattételi felhívás, vagy a Kbt. 99. § (2) bekezdése szerinti esetben
tárgyalási meghívó megküldésével kezdődő, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az
ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Legalább három
ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni.
Akkor alkalmazható, ha
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) b) vagy c) pontja alapján eredménytelen,
és az ajánlatkérő összes megfelelő ajánlattevőt meghívja;
b) az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, mindkét esetben feltéve, hogy a
felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg;
c) a szerződés kizárólag egy meghatározott személlyel vagy szervezettel köthető meg;
d) előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt;
e) építési beruházás, vagy szolgáltatás megrendelés esetén a Kbt. 94. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint;
f) árubeszerzés esetén a Kbt. 94. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint;
g) szolgáltatás megrendelés esetén, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertesek valamelyikével
kell szerződni.
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Az eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz az ajánlattételi
felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről, a beszerzés becsült
értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.
6.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 101. § - 107. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
7.) Keretmegállapodásos eljárás: a Kbt. 108. § - 110. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
8.) A 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati eljárást kötelező lefolytatni – ha a 305/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – építmény építészeti-műszaki tervezésének
versenyeztetésére, amennyiben az ajánlatkérő olyan – a Kbt. hatálya alá tartozó – tervszolgáltatást kíván
megrendelni, amelynek a Kbt. szerint számított teljes becsült értéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás
megrendelésére irányadó uniós értékhatárt.

A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása

9.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel kell
végrehajtani:
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV.05.) BM rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás maghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Korm.
rendelet
- a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII.22.) Korm.
rendelet
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011.
(XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az
elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet
-a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet
-a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási
szabályairól és díjazásról szóló 1/2006. (I.13.) PM rendelet
- a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.)
Korm. rendelet
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I.9.) FMM rendelet
A közbeszerzések tervezése
10.) Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés alapján
legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad
el.
A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya látja el.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
·
·
·
·
·

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
a közbeszerzési eljárás típusát,
lefolytatásának tervezett időpontját,
valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni az Önkormányzat
honlapján: www.gyomaendrod.hu. A közzétételről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési eljárás előkészítése:
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11.)
a) Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan személy vagy
szervezet, amely vagy aki a Kbt. 24. §-a alapján összeférhetetlen.
b)A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a Bíráló Bizottságot. A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és
tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Nem
lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz.
A szabályzat 22. pontja szerinti közbeszerzések esetében a Bíráló Bizottságban a képviselő-testület tagja kizárólag
tanácskozási joggal vehet részt.
12.) A Bíráló Bizottság feladatai:
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes megfogalmazása
- a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
- az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
- részvétel az ajánlati dokumentáció szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési feltételek
meghatározásában
- ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
- a beérkezett ajánlatok bontása, feldolgozása és értékelése
- az ajánlatok elbírálása
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a Képviselő-testület által
létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a
továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a Képviselő-testület részére
- szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
- az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
- előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában
13.) A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció tervezetét, melyet az
uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el.
14.) A közbeszerzési eljárás előkészítésére a Szabályzatot a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) önkormányzati rendelet mellékletét képező, Az Önkormányzat beszerzéseinek
előkészítéséről szóló Szabályzattal együtt kell alkalmazni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása:
15.) A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti értékhatárokat elérő, de a
Kbt. 122. § (7) a) pontjában meghatározott értékeket el nem érő értékű közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás
ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik. Ebben az esetben az ajánlattevők személyéről a Kbt. 122. §
(8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával
egyidejűleg dönt a KCS javaslata alapján. A KCS olyan ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, amelyek
szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék) és a tevékenységi
körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység, valamint az ajánlattétel időpontját megelőző lezárt
üzleti évben a nettó árbevételük meghaladta a közbeszerzés tárgyának értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének feltétele az alábbi
dokumentumok rendelkezésre állása:
·
igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
·
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló részletes
műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
·
szerződés-tervezet,
·
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
16.) Az ajánlati dokumentációt az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre
álljon.
17.) A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS zárható irodájában kell
tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A bontást a Bíráló Bizottság végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely
tartalmazza:
- a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
- jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
- ajánlattevő nevét és címét,
- ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív, valamint a Bíráló Bizottság tagjainak indokolással ellátott bírálati
lapjai.
A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.
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18.) A KCS az ajánlatok bontását követően 5 munkanapon belül az érvényesség, a szükséges hiánypótlás
szempontjából azokat áttekinti, ésintézkedik a hiánypótlás elrendelése, a hiánypótlási határidő megállapítása, a
számítási hiba javítása iránt, valamint a kizáró okokkal, az alkalmassággal, aránytalanul alacsony árral, illetőleg az
ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása okán szükséges felvilágosítás megkérése iránt. A beérkezett
válaszok alapján a KCS táblázatos formában előkészítő anyagot készít a Bíráló Bizottság számára.
19.) A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során felelős az
objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére,
valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a
legkedvezőbb, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között. A döntési javaslatot a
Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eredményt megállapító Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület elé,
akik a döntést név szerinti szavazással kötelesek meghozni.
Az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést a KCS készíti el.
20.) Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. Amennyiben az eljárás során közbeszerzési szakértő került
bevonásra és a hirdetmény ellenőrzése a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján kötelező, úgy az ellenőrzési díjat
az ajánlatkérő viseli. Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, és a közbeszerzési szakértő kérelmére
történt, az ellenőrzési díj a szakértőt terheli.
21.) Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás indul,
vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat
esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló Bizottság
közreműködése mellett a Közbeszerzési Bizottság Elnöke készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
22.) Az uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén az eljárást megindító felhívást, és az eljárást
lezáró döntést a Képviselő-testület fogadja el.
Szerződéskötés a közbeszerzési eljárás eredménye alapján
23.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje szerint, a
kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső rendelkezésekben foglaltak
szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt.
124.§ (5)-(6) bekezdései szerinti időtartamon belül.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról, illetve az Önkormányzat honlapján (
www.gyomaendrod.hu) való közzétételéről a KCS gondoskodik.
24.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel, a Közbeszerzési
Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó írásbeli véleményének birtokában kerülhet sor.
25.) Az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább három ajánlat bekérése
szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések
előkészítését és végrehajtását Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Beszerzések Lebonyolításának
Szabályzata alapján kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége

26.) A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a döntéshozatalban részt vevők a 2. számú
melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a közbeszerzési eljárásban való
közreműködésük megkezdését megelőzően. Ezen rendelkezések megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok
szerint felelősséggel tartoznak. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár
megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
27.)A szakértőt – így különösen ahivatalos közbeszerzési tanácsadót – a felelősség a vele kötött szerződés
tartalmának megfelelően terheli.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
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28.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a
közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket,
azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített (floppy, CD, stb.) formában is meg
kell őrizni.
29.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az iratkezelési szabályzat
előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat külső szakértővel (pl.: hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval) szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a külső szakértő az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére az eljárás eredeti
dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal
együtthiánytalanul átadni,
- a külső szakértő felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokhoz illetéktelen
személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak, annak szabályaival biztosítania kell a betekintést.
30.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző
szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést tárnak fel, valamint, ha a
Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 134.§ (3) bekezdése szerinti eljárásban valószínűsíthető, hogy a
szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre
vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy
soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
Záró rendelkezések
31.) Jelen Szabályzat 2012. április 27-én lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
65/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.

A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos szabályozás
szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.
Gyomaendrőd, 2012.

………………………….
Polgármester

………………………..
Jegyző

1. számú melléklet

Szabályzat a Bíráló bizottság működéséről
1)

A ……………………………………. tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottság létszáma ……….....fő.

2)
Az elnök személyét tagjai közül maga választja. A jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv hitelesítőjét szintén
a tagok választják.
3)
A Bíráló bizottság valamennyi tagja, illetőleg a Bíráló bizottság ülésén jelen lenni jogosult egyéb résztvevők az
első ülést megelőzően kötelesek az általuk kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi, és titoktartási-, felelősségi-,
valamint adott esetben a távolmaradási nyilatkozatot átadni a jegyzőkönyvvezető részére.
Az átadott nyilatkozatok, valamint a jegyzőkönyvvezető által kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozat a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.
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4)
A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, közöttük az elnök jelen van. Amennyiben
a Bíráló bizottság 3 tagú, minden tag jelenléte szükséges a határozatképességhez. Az ülés időtartama alatti
személyi változásokat (távozás,érkezés) rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
5)
A Bíráló bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Bíráló bizottság az írásbeli szakvéleményre és a
döntési javaslatra vonatkozó döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
6)
Amennyiben a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során további bíráló bizottsági ülés tartása
szükséges, az újabb ülés időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
7)
Abban az esetben, ha a Bíráló bizottság tagja bármely hozzászólását a jegyzőkönyvben – adott esetben szó
szerint – rögzíttetni kívánja, azt jeleznie kell a jegyzőkönyvvezetőnek.
8)
A bizottsági ülés jegyzőkönyvét a levezető elnök javaslata alapján az elnökön túl egy másik – a bizottság által
megválasztott – bizottsági tag hitelesíti.
2. számú melléklet

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat
Alulírott
Név: …………………………………………
Lakcím: ……………………………………..
mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó szakértő
mint a Bíráló bizottság tagja
mint külső megbízott szakértő (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési eljárásban (A megfelelő
szöveg aláhúzandó).
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 24.§ (4) bekezdésealapján
kijelentem,

hogy velem szemben a Kbt. 24. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott
a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként
kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem
az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének
jogkövetkezményeiről.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott
helyen és napon írom alá.
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 24.§ (3) bekezdés szerinti esetben az „Összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a 3. számú „Távolmaradási
nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó
szervezetként.
Gyomaendrőd, 20..……………………..
………………………………………
Aláírás
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3. számú melléklet

Felelősségi nyilatkozat

Alulírott
Név:

………………………………………….

Lakcím: ………………………………………….
mint a
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a Bíráló bizottság tagja, elismerem és tudomásul veszem, hogy az eljárás
során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak okozott kárért:
-

a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti,
a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti

kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).
Gyomaendrőd, 20………………………
…………………………….
aláírás

TÁVOLMARADÁSI NYILATKOZAT
Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a csatolt tájékoztatást!

Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet
vezetője nyilatkozom, hogy az általam vezetett gazdálkodó szervezet az Önkormányzat által kezdeményezett
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként, sem pedig erőforrást nyújtó
szervezetként nem vesz részt.

Gyomaendrőd, 200……………………..

……………………………………………
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aláírása
Tájékoztató az „Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat”
kitöltéséhez
Kbt. 24. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan
személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen
gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a
verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont
személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e §
szerinti összeférhetetlenség.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az
olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő
a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének
felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében
szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy
b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott
feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás
során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó
információt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 04. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2/2012 számú Társulási
megállapodás módosítása
Mile Erika

Előterjesztő:

Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012 március 27-i rendes ülésén 56/2012.(III.27.) határozatával
elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. (Az előző módosítás 2022. 02. 17-én történt. Akkor a módosítás
hatására az általános rendelkezések fejezet kiegészült ki további 5 ponttal (14-18), illetve a pénzügyi vagyoni alap
fejezet 1 és 2 pontja egészül ki.)
Jelen módosításban
- az I. általános rendelkezések fejezet kiegészül a 19. ponttal (közbeszerzési bíráló bizottság létrehozása)
- a III. Többcélú társulás részletes feladatai fejezet 8. pontja törlésre kerül.
- az V. Többcélú társulás szervezeti rendszere kiegészül az 5,5 ponttal.
A további rendelkezések változatlan tartalommal és formában hatályban maradtak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni sziveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja elfogadni a társulási megállapodás
2/2012 számú módosítását.

Döntési javaslat

"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2/2012 megállapodás módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodás
módosítása
2012. március 27.
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2/2012. számú módosítás
Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás)
Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítása

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselőtestületei, vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képvselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6. Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző
8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
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Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített,
magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező
többcélú kistérségi társulás létrehozására kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint
módosítják:
1./ A Társulási megállapodás I. „Általános rendelkezések” fejezet az alábbi 19. ponttal
egészül ki:
19. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás közbeszerzési feladatainak
előkészítésére, lebonyolítárása és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési
bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok
javasolják.
2./ A Társulási megállapodás III. „A Többcélú Társulás részletes feladatai” 8. pontja - A
Társulás a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat – közbeszerzési szakértő
közreműködését igénylő beszerzések, beruházások eseteit kivéve – a Szarvas Város
Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás keretén belül látja el - törlésre kerül
3./ A Társulási Megállapodás V. „A Többcélú Társulás Szervezeti rendszere” fejezet egy
5.5. alponttal kiegészül:
5.5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően létrehozott közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és két alelnökét a
bizottság tagjai maguk közül választják meg.
4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal és formában hatályban maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, két oldalas
terjedelemben, jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. március 27.
Kelt: ……………2012. ………………..
………………
…

Kelt: ……………2012.

…………………………………………………..
……………………………………………
Kasíkné
Molnár
dr.
Sinka Imre
Csík
József
Olasz
polgármester
Imréné polgármester Zsuzsanna
jegyző
dr.
jegyző
Csabacsűd Község
Békésszentandrás
Önkormányzata
Nagyközség
Önkormányzata

Kelt: ……………2012. …………………….
…………………

Önkormányzata

Kelt: ……………2012.
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………………………………………………
……………………………………………
dr. Csorba Csaba
Várfi András
jegyző
polgármester
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Miskó Bence
Petényi Szilárdné
körjegyző
polgármester
Hunya Község Önkormányzata

Kelt: ……………2012. ………………
…………………
………………………………………………
……………………………………………
Zsindely Ferencné
Brlás János
körjegyző
polgármester

Kelt: ……………2012.

Zsindely
Ferencné
körjegyző
Kondoros Nagyközség
Önkormányzata

Dankó Béla
polgármester

Kardos Község Önkormányzata

Kelt: ……………2012. …………………….
………………….
………………………………………………
……………………………………………
Miskó Bence
Szakács
körjegyző
Jánosné
polgármester
Örménykút Község Önkormányzata

Kelt: ……………2012.

Babák Mihály
Polgármester

dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzata

Kelt: ……………2012. ………………
………………………………………………………………………

dr. Skorka András
kistérségi irodavezető

Brlás János
elnök

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Záradék: A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa 56/2012 (III.27.) számú határozatával fogadta el.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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37. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Képviselet Társulásokban

Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

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.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester
akadályoztatása esetén a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Fejlesztése a Körös-Szögi Kistérségben c.
pályázatot tárgyaló ülésein,a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete, a
Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás és a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért” c. projekt Konzorciumi Tanácsa , valamint a Körös-Völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekulitvációs Önkormányzati Társulás ülésein Betkó József
képviselje Gyomaendrőd Város Önkormányzatát. Javasolja továbbá, hogy a „KÖZÉPBÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium ülésein a polgármester akadályoztatása esetén
Arnóczi István János képviselő képviselje Gyomaendrőd Város Önkormányzatát.

1. döntési javaslat

"Képviselet Társulásokban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Arnóczi István János képviselőt, hogy a Polgármester
akadályoztatása esetén a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium ülésein Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat

"Képviselet Társulásokban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a Polgármester
akadályoztatása esetén a Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás és a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért”
c. projekt Konzorciumi Tanácsa ülésein Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat

"Képviselet Társulásokban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a Polgármester
akadályoztatása esetén a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete ülésein Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat

"Képviselet Társulásokban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a Polgármester
akadályoztatása esetén a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszerek Fejlesztése a Körös-Szögi Kistérségben c. pályázatot tárgyaló ülésein Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 5. döntési javaslat

"Képviselet Társulásokban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a Polgármester
akadályoztatása esetén a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekulitvációs Önkormányzati Társulás ülésein
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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38. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Döntés igazgatási szünet elrendeléséről

Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. –ben kapott felhatalmazása alapján megalkotta a
30/2012.(III.7.) Korm. rendeletét a közszolgálati tisztviselők, munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről. A rendelet
hatálya kiterjed az önkormányzatnál alkalmazott köztisztviselőkre és munkavállalókra is.
A rendelet V. fejezete foglalkozik az igazgatási szünettel. Az igazgatási szünet időtartalma a 13.§ (1) a.) alapján,
nyáron öt egybefüggő hét, amely augusztus 20-t közvetlenül követő vasárnapig tart. A b.) alapján a téli igazgatási
szünet, két egybefüggő hét, mely a január 1-t közvetlenül követő vasárnapig tart. A szabadságolási ütemtervet a
munkáltató az igazgatási szünetre figyelemmel határozza meg. Az igazgatási szünet alatt a munkáltató úgy köteles
kiadni a szabadságot, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági
ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
A Kormány, figyelemmel a törvényben kapott felhatalmazása alapján ajánlja az önkormányzat képviselő-testülete
számára az igazgatási szünet bevezetését.
A fentiek alapján a nyári igazgatási szünet 2012. július 23-tól, 2012. augusztus 26-ig terjedhet. A téli igazgatási
szünet 2012. december 24-től 2013. január 6-ig.
A szabadságolási ütemtervet a köztisztviselő meghallgatását követően februárban kell elkészíteni. A szabadság
kiadását a köztisztviselő meghallgatását a munkáltató határozza meg, az ütemtervtől csak kivételes esetben lehet
eltérni, ez alól kivételt képez, ha mindez a köztisztviselő kérésére történik. A szabadságot az esedékesség évében
kell kiadni.
„104. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója
a) szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek
esetén legkésőbb március 31-ig,
b) a kormánytisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás
megszűnésétől számított harminc napon belül
adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgálati érdeknek minősül különösen
a) ha a szabadság kiadása miatt nem biztosítható a szervezet alapfeladatainak folyamatos működése, vagy
b) az előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő ellátása.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kivételesen fontos szolgálati érdeknek minősül az államigazgatási
szerv működési körében fellépő veszélyhelyzet (baleset, elemi csapás, súlyos kár).
(5) A tárgyévet követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a kormánytisztviselő tárgyévben
igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő
évben járó szabadság mértékéhez hozzászámítja.
(6) A 192. §-ban foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt
nem évül el;
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnésének napján kezdődik.
(7) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében
megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.”

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság egyhangú 5 igen szavazattal a döntési
javaslat elfogadását javasolja.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság 3 igen szavazattal 1 tartozkodás mellett a
döntési javaslat elfogadását javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság egyhangú, 6 igen szavazattal a döntési
javaslat elfogadását javasolja.

Döntési javaslat

"Igazgatási szünet bevezetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet V.
fejezetében foglaltakra, valamint a 15.§-ban szereplő Kormány ajánlásra Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalában bevezeti az igazgatási szünetet, azzal, hogy a rendelet 14.§-ban foglaltak betartására fokozott figyelmet
kell fordítani.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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39. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Kesőlyősi Földművelő Kft kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 392/2011. (VI.30.) számú határozata alapján a Gyomai köztemető és a
Körösladányi út mellett található vasúti beruházásból származó bontási anyagot az Önkormányzat felajánlja a helyi
vállalkozók, egyesületek és magánszemélyek számára.
A Keselyősi Földművelő Kft. (Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 45.) kérelmet nyújtott be, melyben a gyomai köztemető
mellett található hozzávetőlegesen 200 m3 anyag elszállításának és felhasználásának engedélyezését kérik.
A ledeponált töltésanyag segítségével a hunyai földutat és a vele párhuzamosan halladó földutak feljavítását
kívánják elvégezni. A javítást 2012-ben és 2013-ban kívánják elvégezni a szabad gépkapacitásuk optimális
kihasználásával.
A javítandó útszakaszon végzett bejárás során több "lapos" részt találtunk, melyek csapadékos időjárás esetén
járhatatlanok és csak igen sokára száradnak fel.
2011-ben a Kft. már használt fel a szóban forgó töltésanyagból és az akkor kijavított földútszakaszok most is kiváló
állapotban vannak.
A kérelem beérkezését követően helyszíni bejárást végeztünk a depónia területén is, mely során megállapítást nyert,
hogy a depóniában fellelhető anyag összetétele erősen változó (salak, zúzottkő, agyag), mennyisége
hozzávetőlegesen 200 m3.
Mivel a depónia területe a köztemető bővítési helyszíne, ezért célszerű a terület rendezése. A töltésanyag
átadásával az Önkormányzat mentesül a rendezés során felmerülő költségek alól.
A hunyai földúton készült fotók a mellékletben megtalálhatók.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Keselyősi
Földművelő Kft. kérelmét támogassa.

Döntési javaslat

"Töltésanyag átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd VárosKépviselő-testülete a gyomai köztemető mellet található vasúti töltésanyagot földút javítás
céljából átadja a Keselyősi Földművelő Kft számára.

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

132

40. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Vízgazdálkodási Társulatok támogatási kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Pardi László
Várfi András polgármester

Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2012. március 29-i ülésén tárgyalta a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelmét. Az ülésen
született döntés alapján a kérelem ismét beterjesztésre kerül.
Időközben a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat is kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz hasonló jellegű
támogatás igénylése céljából.
Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme:
Korábban a vízgazdálkodási társulások működéséhez szükséges forrást a tagönkormányzatok területarányos
társulati hozzájárulás befizetéssel biztosították.
A 2010. évi XC. törvénnyel módosított 2009. CXLIV. törvény szerint 2011. január 1-től ez a területarányos
hozzájárulás megszűnt és ezáltal veszélybe került Békés megyében mintegy 175.438 ha belvízelvezetése.
A Körösi Vízgazdálkodási Társulat részt vesz a 2012. február 1-én indult Országos Közfoglalkoztatási Programban,
mely keretén belül összesen 255 főt foglalkoztatnak, melyből 20 főt Gyomaendrőd területén.
A Társulat a program segítségével végzi el a kezelésükben lévő 1115 Km belvízvédelmi rendszer fenntartási
munkáit. Gyomaendrőd közigazgatási területén hozzávetőlegesen 65 km belvízelvezető csatorna, valamint 2
szivattyútelep (Danzug, Torzsás) működését biztosítja, mely által 8187 ha belvízvédelme biztosított.
A Társulat a 2012. március 2-án kelt levelében kéri az Önkormányzatot, hogy a program megvalósításához
anyagilag járuljon hozzá.
Az általuk kért hozzájárulás éves összege 558.800 Ft.

Ellátandó feladat
megnevezése

Munkaterv
Ellátandó feladat Munkavégzés tervezett időtartama
(dátum)
helyszíne (cím,
hrsz., útszakasz,
vége
kezdete
stb. megnevezése)

20

Gyomaendrőd

Gazkaszálás,
cserjeirtás,
nádkaszálás
Gazkaszálás,
cserjeirtás,
nádkaszálás
Gazkaszálás,
cserjeirtás,
nádkaszálás
Gazkaszálás,
cserjeirtás,
nádkaszálás
Gazkaszálás,
cserjeirtás,
nádkaszálás
Gazkaszálás,
cserjeirtás,
nádkaszálás
Gazkaszálás,
cserjeirtás,

Fattyasi csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

2012. 02. 01

2012.12.31.

2012. 02. 01

2012.12.31.

2012. 02. 01

2012.12.31.

Oláhlaposi mellékág
2012. 02. 01
csatorna

2012.12.31.

Endrőd-Fazekaszugi
2012. 02. 01
összekötő cs.

2012.12.31.

Égei csatorna

Égei I. mellék
csatorna

Oláhlaposi csatorna

Tímár csatorna

Tervezett
létszám (fő)

2012. 02. 01

2012.12.31.
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Ellátandó feladathoz
szükséges munkakör

2 fő brigádvezető
18 fő segédmunkás

nádkaszálás
Gazkaszálás,
cserjeirtás,
nádkaszálás

Danzugi lecsapoló
csatorna (0+0000+223 fm)

Közigazgatás

Gyomaendrőd

Létszám
(fő)
20

Összesen:

2012. 02. 01

2012.12.31.

Fenntartásra tervezett csatornák
Hossza (fm)
Neve

Fattyasi csatorna
Égei csatorna
Égei I. mellék csatorna
Oláhlaposi csatorna
Oláhlaposi mellékág csatorna
Endrőd-Fazekaszugi összekötő cs.
Tímár csatorna
Danzugi lecsapoló csatorna (0+0000+223 fm)

1150
4164
738
2850
3050
5950
1302
223

19 427

A területarányos hozzájárulás megszűnését megelőző évben az Önkormányzat a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
számára 970.450 Ft összegű hozzájárulást fizetett.
Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelme:
A Társulat 2012. február 1. óta részt vesz a 2012. évi Országos Közfoglalkoztatási Programban, mely segítségével
21 tagtelepülésen végeznek munkálatokat.
A programban 245 fő vesz részt, melyből 9 fő Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végez munkavégzést.
A munkálatok során a Társulat kezelésében lévő csatornákon kézi cserjeirtás, nádkaszálás, műtárgyak tisztítása,
helyi csatornafeliszapolódás megszüntetése és a vízfolyást gátló akadályok elhárítása valósul meg.
A munkálatok bemutatása:
Munkálatok megnevezése

Gazkaszálás 9250 m2 , Kézi
nádkaszálás 11100 m2 , Kézi
cserjeírtás 2600 m2 , Műtárgy
karbantartás 4 db

Gazkaszálás 12276 m2 , Kézi
nádkaszálás 12276 m2 , Kézi
cserjeírtás 1800 m2 , Műtárgy
karbantartás 3 db

Gazkaszálás 4800 m2 ,
Műtárgy karbantartás 1 db

Gazkaszálás 2544 m2 , Kézi
iszaptalanítás 191 m3 , Műtárgy
karbantartás 1 db

Gazkaszálás 3294 m2 , Kézi
nádkaszálás 4941 m2 , Kézi
iszaptalanítás 577 m3 , Műtárgy
karbantartás 1 db

Gazkaszálás 3144 m2 , Kézi
nádkaszálás 1048 m2 , Műtárgy
karbantartás 1 db

Gazkaszálás 964 m2
,
Kézi iszaptalanítás

Munkálatok
kezdete
2012 02 15

Munkálatok
vége
2012 03 21

Létszám

Póhalmi 2. öntöző csatorna
(0+000 - 4+092) –
Gyomaendrőd 0708/4,
01414/2, 01410/1

2012 03 22

2012 05 04

9 fő

Gye-3. csatorna (0+000 1+200) – Gyomaendrőd
0569, 0570
Gye-8. csatorna (0+000 0+636) – Gyomaendrőd 0923

2012 05 07

2012 05 14

9 fő

2012 05 15

2012 05 24

9 fő

Gye-9. csatorna (0+000 1+647) – Gyomaendrőd 0985

2012 05 25

2012 06 29

9 fő

Gye-10. csatorna (0+000 1+048) – Gyomaendrőd
0992/1

2012 07 02

2012 07 06

9 fő

Gye-25. csatorna (0+000 0+482) – Gyomaendrőd

2012 07 09

2012 07 17

9 fő

Munkálatok helyszíne

VI-9. csatorna (0+000 3+700) – Gyomaendrőd
01274, 01258, 01257
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9 fő

01219

169 m3

Gazkaszálás 14080 m2 , Kézi
nádkaszálás 7040 m2 , Műtárgy
karbantartás 2 db

Gazkaszálás 12532 m2 , Kézi
nádkaszálás 4700 m2 , Kézi cserjeírtás
4700 m2 , Műtárgy karbantartás 3 db

Gazkaszálás 1582 m2 , Kézi
nádkaszálás 791 m2 , Kézi
iszaptalanítás 277 m3

Gazkaszálás 680 m2 , Kézi
nádkaszálás 340 m2 , Kézi
iszaptalanítás 119 m3

XXIII-as csatorna (0+000 2+816) - Gyomaendrőd
01190/2

2012 07 09

2012 08 23

9 fő

XXIII-b. csatorna (0+000 3+133) - Gyomaendrőd
01220/2, 01222/2, 01231/2,
01232/2
Gye-26. csatorna (0+000 0+791) – Gyomaendrőd
01217

2012 08 24

2012 10 25

9 fő

2012 10 26

2012 11 16

9 fő

Gye-31. csatorna (0+000 0+340) – Gyomaendrőd
01427

2012 11 19

2012 12 31

9 fő

A munkálatok helyszínét bemutató áttekintő térkép a mellékletben szerepel.
A program nem támogatja a megvalósítás során keletkező járulékos költségeket, mint például a szervezési, szakmai
irányítási, ellenőrzési, kapcsolattartási költségeket.
A Társulat által kalkulált járulékos költség összege bruttó 243.413 Ft, mely az alábbiak szerint került kiszámításra:
- átlagos létszám: 9 fő
- ledolgozott órák száma: 176 óra/fő/hó
- foglalkoztatási időtartam: 11 hónap
- tervezett évi összes ledolgozott órák száma: 17.424 óra
- támogatási igény 11 Ft/óra/fő + Áfa
Összesen: 17.424 óra * 11 Ft/óra/fő = 191.664 Ft +Áfa
A 2012 évi költségvetésben 12.000.000 Ft került elkülönítésre belvízvédekezésre, azonban egy esetlegesen
bekövetkező rendkívül csapadékos időjárás során szükségessé váló belvízvédekezés során erre a forrásra az
Önkormányzatnak teljes egészében szüksége lehet. Azonban a társulatok által elkezdett karbantartási munka
hiányában a csatornák és műtárgyak vízelvezető képessége jelentősen lecsökken, a csatornákban lévő növényzet
és a feliszapolódásnak köszönhetően az elvezetendő csapadékvíz jelentősen hosszabb idő alatt ér el a befogadóig,
továbbá a csatornák víztározó kapacitása is leromlik. A folyamatban lévő munkálatoknak köszönhetően több ezer
hektár belvízvédelme biztosított.
A Társulatok által küldött megállapodás tervezeteket a melléklet tartalmazza.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Körösi
Vízgazdálkodási Társulat és Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelmét
fogadja el, az ár és belvízvédekezésre elkülönített költségvetési forrás terhére
biztosítsa az 558.800 Ft összegű és a 243.413 Ft összegű támogatást.

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat és Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelmét ne támogassa.
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1. döntési javaslat

"Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelmét elfogadja, ár és
belvízvédekezésre elkülönített költségvetési forrás terhére biztosítja a 558.800 Ft összegű támogatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelmét nem támogatja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat

"Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társolat támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelmét elfogadja, az ár
és belvízvédekezésre elkülönítetett költségvetési forrás terhére biztosítja a 243.413 Ft összegű támogatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelmét nem
támogatja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Körösi Vízgazdálkodási Társulat
5700. Gyula, Munkácsy M.u.19.
TEL.: 06-66-463-322
Mobil: 06-30-269-0631

FAX: 06-66-463-322
E-Mail: vgtgyula@tir.hu

Beszámoló
a
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete
Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
2012. április 16.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
Tisztelt Városfenntartó,Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság !
A 2012. évben a Közfoglalkoztatási programban elvégzendő kézi erős csatornatisztítási
feladatokban nem szerepel a műtárgyak tisztítása, mert a pályázat beadásakor nem lehetett
tudni, hogy milyen csapadékos időjárás lesz 2012-ben. A műtárgyak tisztítását is elvégezzük
az előzetes felmérésünk és az önkormányzati igények figyelembevétele mellett a szükséges
helyeken. Jelenleg a csatornák az aszályos időjárásból adódóan szárazak, így a kézi erős
tisztításnak nincs akadálya.
A programban a társulat által kezelt és üzemeltetett állami tulajdonú csatornák karbantartása
mellett ebbe az évben is lehetőség van az önkormányzati csatornák tisztítására is kül- és
belterületen egyaránt.
A 2011.évben Gyomaendrőd közigazgatási területén 2 db elektromos szivattyútelep
beruházását készítettük el a Torzsási és a Danzugi holtágon. A beruházás finanszírozása uniós
( UMVP) pályázat keretén belül közösségi és nemzeti támogatásból valósult meg, melynek
teljes összes költsége 127,9 millió Ft. volt.
A Torzsási holtág üzemeltetése Társulatunkhoz 2004-ben került a Gyomaendrőd
Város Önkormányzatától. A Torzsási holtágon létesült szivattyútelepen 2 db Flygt 7055
típusú 500l/sec. teljesítményű szivattyú került beépítésre, mely közvetlenül a Hármas-Körös
hullámterébe továbbítja a belvizet. Ez a korszerű szivattyúzási lehetőség megoldja a korábbi
igen költséges diesel üzemű szivattyúzás problémáját.
A másik szivattyútelep a Danzugi holtágon létesült. Itt eddig közvetlenül a Hármas-Körösbe
csak a szivornya üzemeltetésével lehetett a holtág vízszintjét csökkenteni az üzemi vízszintre.
A Hármas-Körösön érkező árhullámkor erre azonban nem volt lehetőség. Ilyen esetekben az
öntöző szivattyútelep üzemeltetésével lehetett a belvizet elvezetni a Félhalmi V. holtág felé.
A beruházás során egy db Flygt 7055 típusú 500 l/sec. teljesítményű szivattyú lett beépítve és
a szivornya is bővítésre került.
A két szivattyútelep létesítésével megoldható a vízgyűjtő területen a mezőgazdasági
területek belvíz elleni védekezése és a holtágakban megfelelő üzemvízszintek tartása.
A holtágakba vezető társulati kezelésű csatornák műszaki karbantartását a
Közfoglalkoztatási Program keretében kívánjuk megvalósítani.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet támogassák a társulatot, hogy a Közfoglalkoztatási
Program megvalósítása sikeres legyen egész évben, és minél több Gyomaendrődi lakosnak
tudjunk szerény megélhetést biztosítani.
Köszönettel:
Gyula,2012. április 16

Juhászné Mári Anikó
igazgató-főmérnök

14. Munkaterv
Ellátandó feladat megnevezése

Ellátandó feladat helyszíne (cím,
hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)

Munkavégzés tervezett
időtartama (dátum)
kezdete

Tervezett
létszám (fő)

vége
20

Gyomaendrőd
Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Fattyasi csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Égei csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Égei I. mellék csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Oláhlaposi csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Oláhlaposi mellékág csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Endrőd-Fazekaszugi összekötő cs.

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Tímár csatorna

2012. 02. 01

2012.12.31.

Gazkaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás

Danzugi
lecsapoló
(0+000-0+223 fm)

csatorna 2012. 02. 01

2012.12.31.

Ellátandó
feladathoz
szükséges
munkakör
2 fő brigádvezető
18 fő segédmunkás

Közigazgatás

Fenntartásra tervezett csatornák

Létszám
(fő)

Neve
Gyomaendrőd

20
Fattyasi csatorna

1150

Égei csatorna

4164

Égei I. mellék csatorna

738

Oláhlaposi csatorna

2850

Oláhlaposi mellékág csatorna

3050

Endrőd-Fazekaszugi összekötő cs.

5950

Tímár csatorna

1302

Danzugi
lecsapoló
(0+000-0+223 fm)
Összesen:

Hossza (fm)

csatorna

223
19 427

41. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

Nyugdíjas Kertbarátok Köre emléktábla elhelyezési kérelme

Készítette:
Előterjesztő:

Csényi István
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Nyugdíjas Kertbarátok Köre ( Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. ) kérelmet nyújtott be. Dr. Tóth Elek nemzetközi hírű
szilvanemesítő, fajtakutató emlékére emléktáblát kívánnak elhelyezni az Endrődi Népház utcai frontján.
A kérelem mellékletét képezi az emléktábla tervezett formája és szövege.
Az Endrődi Népház ( Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21. ) a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.)
önkormányzati rendelet alapján helyi védettség alatt áll.
Amennyiben a T. Képviselő – testület támogatja az emléktábla elhelyezését, akkor az alábbi kikötések mellet
javaslom.
1. Az emléktábla elhelyezésének pontos helyét, módját, megjelenést a Nyudíjas Kertbarátok Köre köteles
egyeztetni a Kmetykó János főépítésszel.
2. Az emléktábla elhelyezésének költségeit a Nyugdíjas Kertbarátok Köre viseli.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság 3 igen, 1 nem szavazat mellett javasolja az
emléktábla elhelyezését.

Döntési javaslat

"Az emléktábla elhelyezés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi feltételek mellett támogatja a Nyugdíjas
Kertbarátok Körének ( Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. ) kérését, melyben Dr. Tóth Elek nemzetközi hírű
szilvanemesítő, fajtakutató emlékére emléktáblát kívánnak elhelyezni az Endrődi Népház utcai frontján.
1. A Nyudíjas Kertbarátok Köre az emléktábla elhelyezésének pontos helyét, módját, megjelenést köteles
egyeztetni Kmetykó János főépítésszel.
2. Az emléktábla elhelyezésének költségeit a Nyugdíjas Kertbarátok Köre viseli.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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42. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:

SWR Consulting Kft. ajánlatáról tájékoztatás

Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az SWR – Sonne Wind Renewable – Consulting korlátolt felelősségű társaságot 2008-ban alapították. Tulajdonosai
Alfred Bernhard és Johann Oscar Gangl osztrák üzletemberek. A Kft. célja, hogy piacvezető legyen Közép-Kelet
Európában a térségi energiaparkok, a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia elektromos erőművi és
közvetlen hőszolgáltatói hasznosításának terén, szakmai beruházóként energia projekteket fejlesszen és valósítsa
meg azokat. A Társaság filozófiájához hűen szem előtt tartja a környezet védelmét és az energia rendszerek hosszú
távú fenntarthatóságát.
A Kft. képviselői az alábbi célból keresték fel Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
Az Önkormányzattal együttműködve szeretnének kialakítani egy nap, szél és geotermikus energiával üzemelő
energiaparkot a városban, mely fedezné az önkormányzat teljes villamos és hő energia szükségletét. Az ezen felül
keletkező energiát értékesíteni kívánják. Az energiaparkot a Társaság a saját költségén hozná létre. Az
önkormányzattól azt kérik, hogy az e tárgyban megnyíló KEOP pályázatokra a Társasággal közösen nyújtson be
pályázatot, melyhez nem szükséges önkormányzati sajáterő biztosítása. A geotermikus energiához 30 évre szükség
lesz egy 14-15 ha nagyságú telekre, melyet az önkormányzattól kívánnak megvenni vagy bérelni.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat

"energiapark létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata érdeklődik az SWR Consulting Kft. ajánlata iránt, utasítja a polgármestert
további egyeztetések folytatására és az együttműködés feltételeinek kidolgozására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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43. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr.Frankó Károly praxisa
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Frankó Károly a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa 2011. november 29. napján bejelentette, hogy
2012. július 01. napjával meg kívánja szüntetni háziorvosi tevékenységét. A Képviselő-testület 151/2012. (III. 29.)
Gye. Kt. határozatával rögzítette, hogy 2012. július 1. napjától kezdődően, az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy
a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
Dr. Torma Éva írásban beszámolót készített a Képviselő-testület számára, melyben leírta, hogy a fenti számú
határozat alapján az alábbi intézkedéseket tette meg a praxis működtetésével kapcsolatban:
„2012. április 2. - Dr. Petrikó Attila háziorvos feleségével együtt megtekintette a felajánlott szolgálati lakást és
látogatást tett a rendelőben, ahol találkozott Dr. Frankó Károllyal. Ezt követően döntöttek úgy, hogy városunkban
letelepednek.
2012. április 6. Felelősségbiztosítás az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel.
Hulladékártalmatlanítási szerződés a budapesti Septox Kft-vel.
2012. április 11. - Dr. Petrikó Attila közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséhez az illetmény
megállapításánál a 2. számú körzet kártyaszámát vettem figyelembe, a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésnél.
A július elsejétől történő kinevezést aláírtuk.
A háziorvosi körzet helyettesítésére megállapodást kötöttünk Dr. Kolozsvári Árpáddal és Dr. Veréb Lajossal. A
kollégák nyilatkoztak a helyettesítés vállalásáról.
Megbízási szerződést kötöttünk Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolónővel.
A hatóságnál kértük a működési engedély módosítását. A kérelem az adott praxis adatait (szervezeti egység
azonosító, telephely) tartalmazza. Meghatározza a rendelési időt (munkanapokon: 9-13 óra) és a rendelkezésre
állási időt (8-16 óra) is 2012. július elsejétől.
A költségek díját átutaltuk.
Tudomásomra jutott, hogy Dr. Frankó Károly mégis tovább akar dolgozni, ami különösképpen meglepett, hiszen
írásos nyilatkozata (fenntartó önkormányzat, hatóság, finanszírozó felé) mellett szóban is többször megerősítette,
hogy biztosan nem kíván és nem tud 2012. június 30-a után dolgozni. Március 29-én, a testületi döntés napján külön
rákérdeztem; felvázolván, hogy az ügyintézést meg kell kezdenünk, ha szeretnénk biztosítani a páciensek ellátását
július elsejétől.
Martonné Giricz Zsuzsanna munkáltatójánál amiatt mondott fel, hogy szerződést köthessünk a praxis ellátására, ami
elengedhetetlen a hatósági engedélyezéshez.
Dr. Frankó Károly döntésének megváltoztatása igen sok kellemetlenséget von magával. Jelzem, hogy a vállalkozó
háziorvosok nem tartoznak a hatáskörömbe, ahogyan a legutóbbi testületi ülésen is elmondtam, amikor az egyik
képviselő asszony említette, hogy a lakosság hiányolja a délutáni rendelést. Ezzel kapcsolatban is csak a képviselőtestület dönthet. A Városi Egészségügyi Intézmény által működtetett 6. számú praxisban, a délelőtti rendelések
mellett, hetente kétszer délután is fogadja a pácienseket Dr. Macsári Judit. Jelenleg ez az egyetlen alapellátási
egység, amit szabályozni tudok. A vállalkozó háziorvosok – a szakmai és a hatósági felügyelet mellett – a képviselőtestületnek tartoznak felelősséggel.”
2012. április 23-án dr. Frankó Károly írásban jelezte, hogy 2012. július 1. napja után folytatni kívánja orvosi
tevékenységét:
„az elmúlt négy hónap alatt, komoly érdeklődés hiányában a praxisomat nem tudom átadni. 2012. július 1. után a
törvény adta lehetőségemmel élve folytatom orvosi tevékenységemet.”
Fent leírtak miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a
határozati javaslat szerint elfogadni.
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Döntési javaslat
"2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr.Frankó Károly praxisa"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Frankó Károly bejelentését, mely
szerint 2012. július 01. napjával tovább kívánja folytatni orvosi tevékenységét a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzetben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg visszavonja a 151/2012. (III. 29.)
Gye. Kt. határozatát, melyben felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd
Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 2. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
működtetését biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

141

44. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés biztosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közlöny 2012. évi 46. számában megjelent a települési önkormányzatok részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: rendelet).
Önkormányzatunk utoljára 2010. évben pályázott a nyári szociális gyermekétkeztetéshez igénybe vehető
támogatásra. 2011. évben megváltoztak a támogatás jogosultsági feltételei, a támogatás továbbra is vissza nem
térítendő támogatásként vehető igénybe, azonban jelentős saját erőt igényel az önkormányzatoktól.
A rendelet alapján Önkormányzatunk által igénybe vehető támogatás:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (gyvk) gyermekek
létszáma 2012. április 01. napján
A rendelet alapján gyvk gyermekek 25 %-a után igényelhető támogatás
Igényelhető támogatás 44 napra 232 főre (támogatás napi egy főre eső
összege: 440.-Ft)
Az önkormányzatok a meghatározott létszámra igényelhető támogatás
legalább 24 %-át garantáltan megkapják
Saját erő biztosítása, mely nem szerepel a 2012. évre szóló
költségvetésben, mert nem járul hozzá állami normatíva, illetve nem
kötelezően ellátandó feladatként jelentkezik.

929 fő
232 fő
4.491.520.-Ft
1.077.965.-Ft
3.413.555.-Ft

A táblázatban a saját erő legmagasabb összegét mutattuk be. Amennyiben Önkormányzatunk kevesebb
támogatásra nyújt be pályázatot, akkor értelemszerűen a kevesebb támogatási összegnek is csak a 24 %-át
kaphatja meg garantáltan, tehát mindenképpen biztosítani kell a támogatáshoz önkormányzati forrást.
Önkormányzatunk számára nem áll rendelkezésre a saját erő összege, így a további feltételek közül a nagyobb
mértékű saját erő biztosítását sem tudja vállalni.
A saját erő biztosítása mellett megvizsgáltuk, hogy Önkormányzatunk megfelel-e a rendeletben foglalt
alapfeltételnek:
A támogatás igénybevételének alapfeltétele, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő
értékben a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és - értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM
rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 2. § 1. pontja szerinti kistermelő vagy az FVMr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított alapanyagokból
biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a nyári gyermekétkeztetést a Térségi Szociális Gondozási Központtal
együttműködve biztosította az Önkormányzat, megvizsgáltuk, hogy a támogatás alapfeltételének megfelel-e az
intézmény. A gazdasági vezető arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy a közbeszerzési eljárás során kiválasztott
beszállító áll kapcsolatban kistermelővel, így az intézmény nem felel meg a rendelet fenti alapfeltételének.
Véleményünk szerint, tekintettel arra, hogy a nyári szociális gyermekétkeztetés nem kötelezően ellátandó feladat,
nem javasoljuk a 2012. évi programban való részvételt.
A 2012. évre szóló költségvetési rendeletben forráshiány miatt a saját erő nem került megtervezésre, a szociális
kiadások finanszírozására megtervezett keret felhasználása az ütemezésnek megfelelően történik, olyan tartalék
amely ezen feladat finanszírozására átcsoportosítható lenne az eltelt időszakban nem képződött. Csökkenés nem
mutatkozik ezért nem is várható megtakarítás, ezért a szociális kiadások előirányzatából nincs lehetőség az
átcsoportosításra. Sajnos látni kell, hogy jelen gazdasági környezetben Önkormányzatunkra a kötelező feladatok
biztosítása is egyre nagyobb terhet ró, melyek ellátását egyébként sem veszélyeztetheti önként vállalt feladat
ellátása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és szíveskedjen állást foglalni
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2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés biztosítása tekintetében.

Döntési javaslat
"Döntés a 2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés biztosításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben nem kívánja biztosítani a nyári szociális
gyermekétkeztetést tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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45. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának
felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyző, Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi CXXVIII.tv. jelentősen módosította az 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló rendelkezéseit. A normaszöveg az önkormányzati feladatokat az alábbiakban határozza
meg:
"28. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete
a) hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, valamint hozzájárul - amennyiben területén működik - az önkormányzati
tűzoltóság és az önkéntes
tűzoltó egyesület fenntartásához,
b) önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltó egyesület alapításában vehet részt,
c) gondoskodik az önkormányzati tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről,
d) közreműködik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület
fenntartásában,
működtetésében és fejlesztésében,
e) hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez.
(2) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete
a) elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát,
b) beszámoltatja az önkormányzati tűzoltóparancsnokot.
(3) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete a katasztrófák elleni
védekezésért felelős
miniszter tájékoztatása mellett megszüntetheti az önkormányzati tűzoltóságot. A minisztert a döntésről legalább fél
évvel a megszüntetés
tervezett időpontja előtt kell értesíteni. "
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapítója a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóságnak. A
hatályos jogszabály rendelkezései megváltoztatták a katasztrófavédelem szervezeti, irányítási, frlügyeleti,
finanszírozási rendszerét. A tűz elleni védekezésben a hivatásos tűzoltóságok mellett, az egyesületek, az
önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok vesznek részt. A önkéntes tűzoltóságok, mint önkormányzati
tűzoltóságok látják el feladataikat, melyről a hatályos jogszabály az alábbiak szerint rendelketik:
"34. § (1) Az önkormányzati tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és az önkéntes
tűzoltó egyesület által
közösen vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által önállóan alapított köztestület, amely a
települési
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött
együttműködési megállapodás
alapján és annak szakmai iránymutatása alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető
készenléti szolgálatot
lát el és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában. Az
önkormányzati tűzoltóság
kérheti közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
(2) Az önkormányzati tűzoltóság parancsnokát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője
egyetértésével a köztestület
nevezi ki.
(3) Az önkormányzati tűzoltóság székhelye szerinti települési önkormányzat részére a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv központi szerve
költségvetéséből erre a célra biztosított költségkeret mértékéig az általuk végzett feladattal arányos költségfedezetet
biztosítja. "
A norma változás miatt az önkormányzati tűzoltóság alapítóinak felül kell vizsgálni a köztestületi tűzoltóság
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alaszabályát, együttműködési megállapodást kell kötni a hivatásos tűzoltósággal, továbbá nyilatkozni kell a
feladatellátás finanszírozásáról. A küldöttgyűlés a 2012. április 23-án megtartott ülésén az alapszabályt
felülvizsgálta, annak elfogadását kérik az alapítóktól, javasolják az együttműködési megállapodás elfogadását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott költségvetési rendeletében az önkéntes
tűzoltóság támogatására 8,1. millió Ft támogatást állapított meg, figyelemmel a jogszabályi változásokra is. A
hatályos alapszabály 6. pontja alapján az önkéntes tűzoltósághoz szükséges anyagi hozzájárulás biztosítását
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta.
A küldöttgyűlés, mint az önkéntes, jelenleg önkormányzati tűzoltóság legfőbb döntéshozó szerve kéri az
előterjesztés soron kívüli megtárgyalását, figyelemmel arra, hogy azok az útmutatások melyek az alapját képezik az
elfogadásra javasolt okiratoknak az elmúlt időszakban váltak ismertté. Javasolja és kéri az alábbi határozati
javaslatok elfogadását

1. döntési javaslat
"Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi XXXI tv. 28.§, és 34.§-ban foglaltakra
figyelemmel a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása
I. Az Alapszabály 2. pontjában a köztestület elnevezése az alábbiakra módosul: Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrõdi Önkormányzati Tûzoltóság, az Alapszabály további részeiben az önkéntes tûzoltóság megnevezés
önkormányzati tûzoltóságra változik.
II.

Az Alapszabály 4. pontja az alábbiakra módosul:

A köztestület elsõdleges mûveleti területe: Elsõdlegesen a fenntartó települések közigazgatási területe, a hivatásos
tûzoltósággal kötött együttmûködési megállapodásban foglaltak szerint
III. Az Alapszabály, 2. Az önkéntes tűzoltóság feladata alcímet viselő része az alábbiakra módosul: 2. Az
önkormányzati tűzoltóság feladata és kiegészül a 11-es ponttal
IV.
Az alcím Tűzmegelőzési, Tűzoltási és műszaki mentési, valamint Tűzvizsgálati feladatok
megnevezésű részei, továbbá az idekapcsolódó 12;13.;14.; 15.; pontok törlésre kerülnek. A törölt részek
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. Az önkormányzati tûzoltóság Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrõd települések közigazgatási területén, a
hivatásos tûzoltósággal kötött együttmûködési megállapodás és szakmai iránymutatás alapján tûzoltási és mûszaki
mentési célokra folyamatosan igénybe vehetõ készenléti szolgálatot lát el és közremûködik közvetlen tûz- és
robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában.
V. Az Alapszabály A parancsnok (parancsnok-helyettes) megnevetésű részének 84. pontjának
második mondata helyébe az alábbiak lépnek:
A parancsnok úgy köteles megszervezni a feladatok ellátását, hogy az önkormányzati tûzoltóság a hozzá beérkezett
jelzést követõen legalább egy gépjármûfecskendõvel, négyfõs létszámmal 00:00-tól 24:00 között 8 percen belül
kezdje meg a kivonulást, a hatályos szakmai jogszabályokban elõírtaknak megfelelõen.
VI.

Az Alapszabály Híradó-ügyeleti szolgálat 88. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A híradó-ügyeletes a tûzoltóság jelentõ, tájékoztató, összeköttetést biztosító beosztottja. Köteles soron kívül jelenteni
a mûködési területén szakmai felügyeletet ellátó Hivatásos Tûzoltóság ügyeletére a gépjármûvek vonuló
képtelenségét, a késedelmesen végrehajtó vonulást, valamint a vonuló képességet korlátozó egyéb körülményeket.
VII.

Az Alapszabály Híradó-ügyeleti szolgálat 90. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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A fõállású, híradó-ügyeletesek feletti munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja, szakmai irányítója a parancsnok.
VIII.

Az Alapszabály A szolgálati csoportok 93. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A szolgálati beosztást a parancsnok által megbízott személy szervezi. A fõállású és önkéntes tûzoltóknak a készenléti
szolgálatot úgy kell ellátni, hogy riasztás esetén a legrövidebb idõ alatt a tûzoltóságra jussanak, a híradó-ügyeletes
utasításának megfelelõen.
IX. Az Alapszabály A szolgálati csoportok 94. pontja harmadik francia bekezdésében a jogszabályi
hivatkozás az alábbiakra változik:
48/2011.(XII.15.) BM rendelet 1.§
X. Az Alapszabály A szolgálati csoportok 96. pontja harmadik francia bekezdésében a jogszabályi
hivatkozás az alábbiakra változik:
39/2011.(XI.15.) BM. rendelet
XI. Az Alapszabály VII. Felügyelet, szakmai felügyelet megnevezésű fejezetének 104. pontja az
alábbiakra módosul:
A köztestület szakmai felügyeletét, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a területi katasztrófavédelmi
kirendeltség és a hivatásos tûzoltóság látja el.
Gyomaendrõd, 2012.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi XXXI tv. 34.§-ban foglaltak alapján a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság és a hivatásos tűzoltósággal között létrejött
alábbi együttműködési megállapodást hagyja jóvá:
Szarvas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság Együttműködési Megállapodása
(tervezet)
-2012EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Tvt) 34. § (1)
bekezdése, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló
239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 11. § alapján létrejött egyrészről
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Szarvas Deák F út 7.sz. , - továbbiakban: hivatásos tűzoltó
parancsnokság, másrészről Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, 5502
Gyomaendrőd Fő út 2 sz. továbbiakban együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:
1.

Az együttműködési megállapodás tárgya:
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Az önkormányzatok, mint az önkormányzati tűzoltóság alapítói a közigazgatási területükön a Tvt. 34. § (1)
bekezdése szerint tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálat ellátását
és közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában közreműködést biztosító
önkormányzati tűzoltóságot kívánnak működtetni. A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a jelen együttműködési
megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározott tűzoltással kapcsolatos
szakmai iránymutatási kötelezettséget vállalja. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
kijelenti, hogy a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság szakmai iránymutatását, magára nézve kötelezőnek tekinti, az
abban foglaltak teljesítését vállalja.
2.

Az önkormányzati tűzoltó parancsnokság adatai:

– a tűzoltóság székhelye:

5502 Gyomaendrőd Fő út 2. sz.

– az elsődleges műveleti körzet:

Hunya, Csárdaszállás Gyomaendrőd település(ek)
közigazgatási területe

– a készenléti létszám:

4 fő

– a riasztható eszközök és felszerelések:

1 db gépjárműfecskendő, 1 db tartalék gépjármű fecskendő, a
48/ 2011. (XII. 15) BM rendeletben meghatározott
szakfelszerelések

3.

A kapcsolattartók neve, elérhetősége:

A hivatásos tűzoltó parancsnokság részéről:

Bíró Zoltán tű. alezredes

Az önkormányzati tűzoltó parancsnokság részéről:

66/312-733
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
66/386-130
06-20-947-2988

4.

A Felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége:

Az együttműködési megállapodással kapcsolatos adatok változásáról a felek írásban haladéktalanul értesítik
egymást.
5.

Az együttműködési megállapodás megszűnésének esetei:

Jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha
a)

a felek valamelyike jogutód nélkül megszűnik,

b) a Tvt. 24/A. § h) pontja alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve megállapítja, hogy
az önkormányzati tűzoltóság 1. pontban vállalt feladatát teljesíteni nem tudja, a szakmai irányításban
foglaltakat nem teljesíti és ennek okán jelen megállapodás megszüntetését kezdeményezi.
A felek által az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a szakmai jogszabályokban,
szakmai útmutatásokban, utasításokban meghatározottakat kell irányadónak tekinteni.
A felek kijelentik, hogy az együttműködési megállapodás aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
A felek az együttműködési megállapodást, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
aláírják.
Kelt: Gyomaendrőd, 2012. hó

nap.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 04. 30.
Felelős: Várfi András
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ALAPSZABÁLY
(A 2008. szeptember 24-én megtartott küldöttgyűlés által elfogadott
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló1996. évi XXXI.
törvény 34.§ (1) bekezdése, valamint az alapítók a mellékletben felsorolt határozatai alapján a
településeik lakosságának élet- és vagyonbiztonsága, az épített és természetes környezetet
veszélyeztető tűz és káresemények szakszerű és hatékony felszámolására, a helyi ár- és
belvízvédelmi feladatok ellátásához, a tűzvédelmi kötelező önkormányzati közszolgáltatási
feladatok ellátására köztestületet alapítunk melynek működésére megalkotják az alábbi
ALAPSZABÁLYT
1. Általános rendelkezések
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1

A Köztestület az Alapszabály, továbbá a vonatkozó jogszabályok, intézkedések,
utasítások és parancsok szerint működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező
szakmai szervezet, mely tűzoltási, műszaki mentési és egyéb kárelhárítási feladatokat
lát el, az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ban foglalt közhasznú tevékenységek közül az
önkéntes tűzoltást végzi, annak végzését a társulási tag Önkormányzatoktól teljes
egészében átveszi és azt maga látja el az 1996. évi XXXI. törvény 34. § szerint.
A köztestület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
A köztestület elnevezése:
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
1
Önkormányzati Tűzoltóság
A köztestület székhelye:
5502 Gyomaendrőd Fő út 2. sz.
A köztestület elsődleges műveleti területe:
Elsődlegesen
a
fenntartó
települések közigazgatási területe, a hivatásos tűzoltósággal kötött
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.3
Az önkormányzati tűzoltóság képviseletére jogosult az önkormányzati tűzoltóság
parancsnoka és a köztestület elnöke, mindketten önálló aláírási joggal.
Alapító és fenntartó szerv: Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete
melyek közül, a köztestület fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulást
Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja.
A köztestület bélyegzője: A bélyegző lenyomata kör alakú, rajta a köztestület nevével
és székhelyével, valamint a bélyegző sorszámával, középen Szent Flóriánt
szimbolizáló álló figura.
A köztestület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A köztestület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó
útján, a fenntartó települési önkormányzatok honlapján, valamint a fenntartó
településeken a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. A köztestület
működéséről, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, beszámolóiról a
nyilvánosságot a helyi sajtó útján és a köztestület székhelyén található hirdetőtáblán
való kifüggesztéssel, valamint a fenntartó települések honlapján folyamatosan
tájékoztatja.

A Alapszabály 2. pontjának módosításáról
sz. határozatával rendelkezett
2
Az alapszabály 4. pontjának módosításáról
rendelkezett

-én megtartott küldöttgyűlés
-én megtartott küldöttgyűlés sz. határozatával

3

10.

A köztestület jogszabályban meghatározott vállalkozási tevékenységet folytathat
közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve.

2. Az önkormányzati tűzoltóság feladata4
11. Az önkormányzati tűzoltóság Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd települések
közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési
megállapodás és szakmai iránymutatás alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra
folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el és közreműködik
közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések
végrehajtásában5
12.
13.
14.
15.6
3. Az köztestület szervezete
A köztestület szervezete:
a)
a küldöttgyűlés (legfőbb szerv)
b)
elnök (ügyintéző szerv)
c)
a felügyelő bizottság
d)
szakmai szervezetei:
a parancsnokság
híradó-ügyeleti szolgálat
vonulós önkéntes tűzoltó szolgálati csoportok
A küldöttgyűlés:
16. A köztestület legfőbb szerve a küldöttgyűlés, mely az önkormányzati tűzoltóság
általános irányítását végzi.
17. A köztestületnek 4 jogi személy tagja van. A jogi személyeket I fő képviseli a
küldöttgyűlésben.7 Az önkormányzati tagok esetében a Képviselő-testület, míg az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület esetében az Egyesület közgyűlése dönt a képviselő
személyéről és delegálásáról. A küldöttgyűlés nyitott, azon tanácskozási joggal bárki
részt vehet.
18. A küldöttgyűlés saját tagjaiból választja meg a köztestület elnökét.. Az elnök
mandátuma négy évig tart.
19. A köztestület küldöttgyűlése szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Az üléseket
az elnök hívja össze a napirendet is tartalmazó meghívóval, melyet az ülés előtt
legalább 5 nappal kell kiküldeni. A. köztestület bármely tagjának írásbeli indítványára
a küldöttgyűlést tizenöt napon belül össze kell hívni. A felügyelő bizottság
kezdeményezésére a küldöttgyűlést harminc napon belül össze kell hívni.
20. A küldöttgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök az eldöntendő kérdést ismételten szavazásra
4

Az Alapszabály 2. alcímét a 2012
-én megtartott küldöttgyűlés
sz. határozatával
módosította
5
Az Alapszabály 2. alcíméhez tartozó szövegezést a 2012
-én megtartott küldöttgyűlés
határozatával módosította
6
Törölte a 2012.
megtortott küldöttgyűlés a sz. határozatával
7
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bocsátja, amennyiben az ismételt szavazást követően is szavazategyenlőség alakul ki,
úgy az adott kérdésben nem született döntés, a küldöttgyűlés az ismételt szavazásra
bocsátott kérdésben csak a soron, következő küldöttgyűlésen hozhat döntést.8
21. A küldöttgyűlés határozatképességéhez a tagság létszámának jelen kell lenni.
Határozatképtelenség esetén – ha a meghívó ezt külön tartalmazza – az eredeti
időponthoz képest egy órával később tartandó megismételt küldöttgyűlés az eredeti
napirendi pontokban a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.
22. A küldöttgyűlés dönt a köztestület minden fontosabb ügyében, így különös tekintettel
a hatáskörébe tartozó kinevezésekről, választásokról, az alapszabály változtatásáról, a
költségvetéstől, a beszámolókról, tagfelvételről. A tagfelvétel írásos kérelem alapján
történik.
23. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök ír alá és megküld valamennyi
tagnak. A jegyzőkönyv tartalmazza a küldöttgyűlés idejét, helyét, a résztvevők nevét,
a napirendet, a fontosabb hozzászólásokat, a döntéseket, a szavazások eredményét, –
kérelmükre – az ellenszavazók ellenvéleményét
24. Amennyiben bármely döntésben ellenvélemény alakul ki, az elnök név szerinti
szavazást köteles elrendelni.
25. A döntésekről külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntés tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét. A döntéseket
az érintettekkel annak meghozatalát követő naptól számított 5 napon belül írásban
közölni kell, illetve nyilvánosságra kell hozni a köztestület székhelyén található
hirdetőtáblán való kifüggesztéssel.
26. A köztestület irataiba – szolgálati titkot, valamint a személyes adatokat tartalmazó
iratok kivételével – bárki, az elnökséghez intézett írásos kérelme után betekinthet.
Kérelem nélkül betekinthet az iratokba a köztestület működését ellenőrző állami
szervek megbízottjai.
27. A köztestület minden iratába a köztestület tagjainak képviselője, a felügyelő bizottság
betekinthet.
28. A küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
bármilyen előnyben részesül, vagy jogügyletben érdekelt.
A küldöttgyűlés feladata:
29. Szervezi és végrehajtja az Alapszabályban, jogszabályokban meghatározott
feladatokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzoltóság működését.
30. Biztosítja a készenléti szolgálat működésének a tárgyi és személyi feltételeit. Biztosítja
továbbá, hogy az alapítók által a Köztestület használatába adott vagyontárgyakat a
Köztestület, csak az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésére használja.
Gondoskodik arról, hogy a Köztestület használatába adott gépjárművek, és az azokon
elhelyezett felszerelések, melyek megfelelnek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
hasonló tűzoltó gépjárműveire vonatkozó előírásoknak, állandó készenlétben tartása a
Gyomaendrőd Fő út 2. sz. alatti három szerállásos, híradó ügyeleti, pihenő és étkező
helységekből álló tűzoltó laktanyában történjen. Biztosítja továbbá, a parancsnok
javaslata alapján, hogy a tűzoltó gépjárművek, és az azokon elhelyezett felszerelések
folyamatosan megfeleljenek, a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározott
követelményeknek. Az alapítók által a Köztestület használatába adott vagyontárgyak
felsorolását az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza. A Köztestület
8
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Alapszabályában meghatározott feladatok teljesítése érdekében biztosítja, hogy
legalább nap 4 készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó rendelkezésre álljon, továbbá
biztosított legyen olyan számú önkéntes tűzoltó riaszthatósága, hogy az
Alapszabályban meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges a Köztestület
használatába adott tűzoltó eszközök, és szakfelszerelések működtetése biztosított
legyen. Biztosítja a parancsnok javaslata alapján, hogy az Alapszabályban
meghatározott feladatok végrehajtásában részt vevő személyek képzettsége megfeleljen
a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek.9
31. Megállapítja a köztestület költségvetését, elfogadja az elnökség beszámolóját.
32. Dönt az alapszabály módosításáról, más jogi személy csatlakozási kérelméről, a
tűzoltóság működési területének módosításának indítványáról.
33. Kinevezi a háromtagú felügyelő bizottságot.
34. Megvitatja és elfogadja az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, azt megküldi a
köztestület alapítói részére.
35. Kinevezi az önkormányzati tűzoltó parancsnokot (a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság igazgatójának írásbeli véleményének kikérése mellett) és a parancsnokhelyettest.
36. Intézkedésben szabályozza a hatáskörébe tartozó fontosabb feladatok ellátásának
rendjét így különös tekintettel a parancsnok, parancsnok-helyettes munkaköri leírását,
a híradó ügyeleti szolgálat ügyrendjét, a tűzoltás és műszaki mentés irányításának és
kivonulásának rendjét.
Az elnök
37. Megállapítja a főállású alkalmazottak bérét, az önkormányzati tűzoltók juttatásait,
tiszteletdíjakat.
38. A főállású alkalmazottak felett a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja, feladatukat,
jogkörüket, kötelezettségeiket, munkaköri leírásokat Intézkedésben szabályozza.
39. Az elnök a köztestület ügyintéző szerve. Az elnök működéséről évente köteles
beszámolni a küldöttgyűlésnek.
40. Az elnök köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből kitűnik az általa hozott döntés
tartalma, időpontja és hatálya. A vezető döntését az érintettekkel 5 napon belül,
írásban közli, illetve nyilvánosságra hozza a köztestület székhelyén található
hirdetőtáblán való kifüggesztéssel.
41. A banki bizonylatok aláírója az elnök, a tűzoltóság parancsnokával együttesen. Az
elnök kiadmányozza a nem szakmai leveleket.
42. Az elnök képviseli a küldöttgyűlést a tűzoltóparancsnokkal tartott értekezleten,
megbeszéléseken.
43. Folyamatos kapcsolatot tart az önkormányzati tűzoltóparancsnokkal, a tűzoltóság
működéséről hetente beszámoltatja. A beszámolás rendjét, intézkedésben szabályozza.
44. Az elnök akadályoztatása esetén Csárdaszállás Önkormányzatának képviselője, az Ő
akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztséget Csárdaszállás
Önkormányzatának képviselője tölti be akkor Hunya Község önkormányzatának
képviselője jár el teljes jogkörrel az elnök nevében, amennyiben Hunya község
önkormányzatának képviselője tölti be az elnöki tisztséget akkor az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület képviselője jár el.
45. Az elnök vagy az akadályoztatása esetén eljáró személy, illetve az ennek jelölt
személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az elnök
9
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nem hozhat, olyan határozatot illetve az erre irányuló eljárásban nem vehet részt az a
személy, vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül (kivéve a cél szerinti
juttatás keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatást, vagy a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást) illetve a
megkötendő jogügyletben érdekelt. A közhasznú szervezet megszűnését követő két
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki
olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
A Felügyelő bizottság
46. A Felügyelő bizottság a köztestület működését, gazdálkodását, ügyvitelét ellenőrző
szervezet. A Felügyelő bizottság három főből áll. Tagjait az alapítók jelölik, és a
küldöttgyűlés választja az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével.
47. A Felügyelő bizottság mandátuma négy évig tart. Az új Felügyelő bizottságot jelölni
és megválasztani a köztestület elnöke megválasztása után 180 napon belül kell. A
megválasztásig az előző Felügyelő bizottság tevékenykedik.
48. Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke, tagja, aki, vagy akinek közvetlen
hozzátartozója a vezető szerv elnöke vagy tagja, a köztestülettel alkalmazásában, vagy
bárminemű jogügyletben áll, aki a köztestület cél szerinti juttatásában részesül (kivéve
a cél szerinti juttatás keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatást, vagy a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást),
illetve e személyek hozzátartozója.
49. A Felügyelő bizottság saját tagjaiból választja ki az elnökét. A Felügyelő bizottság
elnökét a küldöttgyűlésekre meg kell hívni.
50. A Felügyelő bizottság saját maga határozza meg ügyrendjét. A Felügyelő bizottság
határozatképes, ha minden fő a bizottságból jelen van. A bizottság a határozatait
egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő bizottság az üléseit
legalább évente tartja. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet meg kell küldeni a
köztestület minden tagjának.
51. A Felügyelő bizottság jogosult betekinteni a köztestület összes iratába, könyvelésébe,
nyilvántartásaiba és egyéb dokumentumaiba, valamint jelentést, illetve tájékoztatást
kérhet a vezető tisztségviselőktől.
52. A Felügyelő bizottság köteles a küldöttgyűlést tájékoztatni, illetve összehívását
kezdeményezni, ha jogszabálysértést, mulasztást tár föl, mely veszélyezteti a
köztestület működését és következményeinek felszámolása a küldöttgyűlés
hatáskörébe tartozik, vagy a vezető tisztségviselők felelőségét megalapozó tény merül
fel.
53. A Felügyelő bizottság írásban benyújtott kezdeményezésére a küldöttgyűlést annak
kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül az elnöknek össze kell
hívni. A harminc nap eredménytelen letelte után a küldöttgyűlést a felügyelő bizottság
is összehívhatja.
54. A Felügyelő bizottság a törvényes működés helyreállítása érdekében értesítheti a
törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet.
4. A gazdálkodás általános szabályai
55. A köztestület bevételei:
a) állami normatív támogatás
b) önkormányzati támogatás
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c) pályázatok
d) egyéb támogatások; adományok
e) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevételek
56. A köztestület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
57. A köztestület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
58. A köztestület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatást kivéve – csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésnek meg kell
határozni a támogatás elszámolásának módját.
59. A köztestület elnökét, támogatóját, valamint azok hozzátartozóit cél szerinti
juttatásban nem lehet részesíteni.
Banki aláírás
60. A banki bizonylatokat az elnök és a tűzoltóparancsnok együttesen írják alá.
61. Az átutalások rendjét a Pénzkezelési Szabályzatban kell szabályozni.
5. A beszámolási szabályok
62. A köztestület az éves beszámolójával együtt köteles közhasznúsági jelentést készíteni,
mely tartalmazza:
a) számviteli beszámolót
b) költségvetési támogatás felhasználását
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) a cél szerinti juttatások kimutatását
e) a központi költségvetési szervektől, alapoktól, önkormányzatoktól kapott támogatás
mértékét
f) a vezető tisztségviselőknek adott juttatásokat
g) a közhasznú tevékenység tartalmi beszámolóját
63. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, költségére másolatot
készíthet.
6. A köztestület tűzoltási és kárelhárítási tevékenységében
közreműködők
64. A köztestület tűzoltási és kárelhárítási tevékenységében az vehet részt aki a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján egészségileg alkalmas a tűzoltói
szolgálatra, és rendelkezik a beosztása betöltéséhez külön jogszabályban
meghatározott tűzoltó szakmai képesítéssel. Az önkormányzati tűzoltóság tagja
beosztása
szerint
lehet
tűzoltóparancsnok,
tűzoltóparancsnok-helyettes,
rajparancsnok, szertáros, híradó ügyeletes, szerkezelő, gépjárművezető, sugárvezető
és beosztott tűzoltó. Az egyes beosztások - a parancsnoki és a parancsnokhelyettesi
beosztás kivételével - összevontan is betölthetők. 10
65. Készenléti szolgálatot láthat el az a 18 és 65. év közötti személy, aki aláveti magát az
Alapszabály rendelkezéseink, intézkedéseknek, parancsoknak, utasításoknak érvényes
és “alkalmas” minősítésű orvosi igazolvánnyal rendelkezik megszerezte a vonulós
szolgálat ellátására jogosító külön jogszabályban előírt minimális képesítést a
parancsnok készenléti szolgálat ellátására alkalmasnak talál.
10
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66. A készenléti szolgálatra a 65. pontban körülírtaknak megfelelően alkalmasnak talált
személy egy év próbaidő letöltése után végleges beosztásba helyezendő.
67. A
készenléti
szolgálatot
ellátó
tűzoltók
egyenruházatairól,
személyi
védőfelszereléseiről, riasztó készülékről a köztestület gondoskodik.
68. A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó köteles a kapott felszereléseket rendszeresen
karbantartani, tisztítani és rendeltetés szerint használni.
69. A készenléti szolgálatot ellátók polgári iskolai, szakmai iskolai és eltöltött szolgálati
idejük alapján beosztási kategóriákba sorolhatók.
7. A parancsnokság
70. Az önkormányzati tűzoltóság szakmai vezetését a parancsnokság végzi.
71. A parancsnokság nem vesz rész a köztestület döntéseiben, a döntések szakmai
végrehajtó szervezete.
72. Az önkormányzati tűzoltóság parancsnoksága áll: egy fő parancsnokból, parancsnokhelyettesekből és rajparancsnokokból.
73. A parancsnokság legalább havonta vezetői értekezletet tart, melyet a parancsnok hív
össze.
74. Vezetői értekezleten kell dönteni állományba vételről, kinevezésről, beiskolázásról,
fegyelmi ügyekről, a készenléti szolgálat működéséről, a rajok kialakításáról. A rajok
létszáma 6 fő, kivételes esetben a szolgálatot 4 fő is elláthatja.11
75. A parancsnok, parancsnok helyettesek kinevezését a köztestület küldöttgyűlése adja ki
és vonja vissza.
76. A parancsnok kinevezése előtt a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
igazgatójának írásbeli véleményét ki kell kérni. A parancsnok-helyettes kinevezésére a
javaslatot a parancsnok teszi.
77. A rajparancsnok kinevezésére a parancsnok jogosult.
78. A rajparancsnoki és parancsnok-helyettesi beosztás összevontan is szervezhető.
79. A parancsnok, parancsnok-helyettesek feladatukat elláthatják főállásban és társadalmi
megbízatás alapján is.
A parancsnok (parancsnok-helyettes)
80. Szakmai elöljárója az Önkormányzati tűzoltóság tagjainak. Feladatát elláthatja
főállásban és társadalmi megbízatás alapján is.
81. Főállású parancsnok, parancsnok-helyettes fölött az alapvető munkáltatói jogokat
(kinevezés, felmentés, fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás), a küldöttgyűlés az
egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A parancsnok helyettes kinevezése
során a parancsnok véleményezési jogkört gyakorol.
82. Képviseli az önkormányzati tűzoltóságot szakmai jellegű megbeszéléseken,
tanácskozásokon.
83. Heti gyakorisággal beszámolt az elnöknek a területen történt tűz- és káresetekről. Az
alapítók előtti beszámolást az elnök külön intézkedésben szabályozza.
84. Szervezi és irányítja az Önkormányzati tűzoltóság készenléti szolgálatának
működését, a tűz- és kárelhárítási tevékenységet, irányítja a parancsnok-helyetteseken,
szolgálatparancsnokokon keresztül az egység munkáját. A parancsnok úgy köteles
megszervezni a feladatok ellátását, hogy az önkormányzati tűzoltóság a
11
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hozzá beérkezett jelzést követően legalább egy gépjárműfecskendővel,
négyfős létszámmal 00:00-tól 24:00 között 8 percen belül kezdje meg a
kivonulást, a hatályos szakmai jogszabályokban előírtaknak megfelelően. 12 A
parancsnok a szolgálat vezénylése keretében elkészíti havi bontásban a szolgálati idő
beosztását, gondoskodik a szolgálati napló, az eseménynapló, valamint az
adatszolgáltatáshoz előírt egyéb nyomtatványok folyamatos vezetéséről. 14
85. Gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört.
86. Intézi és kiadmányozza a tűzoltóság szakmai jellegű levelezéseit
87. Felel a gazdálkodás szabályosságáért, a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés
végrehajtásáért.
Híradó-ügyeleti szolgálat:
88. A híradó-ügyeletes a tűzoltóság jelentő, tájékoztató, összeköttetést
biztosító beosztottja. Köteles soron kívül jelenteni a működési területén
szakmai felügyeletet ellátó Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére a gépjárművek
vonuló képtelenségét, a késedelmesen végrehajtó vonulást, valamint a
vonuló képességet korlátozó egyéb körülményeket. 15
89. Munkaidejét és ügyrendjét az elnök Intézkedésben szabályozza.
90. A főállású, híradó-ügyeletesek feletti munkáltatói jogkört az elnök
gyakorolja, szakmai irányítója a parancsnok. 17
91. A nem főállású, híradó ügyeleti szolgálat ellátásával megbízott tűzoltó feladata,
kötelezettsége és jogköre megegyezik a főállású híradó-ügyeletes feladatával,
jogkörével és kötelezettségével.
A szolgálati csoportok:
92. A vonulós önkormányzati tűzoltó csoportok a vonultatható szerekre – a 65. pont
figyelembe vételével - beosztott készenléti állomány.
93. A szolgálati beosztást a parancsnok által megbízott személy szervezi. A
főállású és önkéntes tűzoltóknak a készenléti szolgálatot úgy kell ellátni,
hogy riasztás esetén a legrövidebb idő alatt a tűzoltóságra jussanak, a
híradó-ügyeletes utasításának megfelelően. 18
94. Ki kell jelentkeznie a készenléti szolgálatból annak az önkéntes tűzoltónak, aki:
- a település belterületi határát elhagyja,
- olyan tevékenységbe kezd, vagy olyan tevékenységet végez, mely azonnali
szüneteltetésére nincs mód
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- minden egyéb esetben, ami a riasztási idejét a hatályos jogszabályokban
meghatározott időnél (jelenleg 8 perc 48/2011. (XII.15.) BM rendelet 1.§)
19
tovább késlelteti.
95. Nem jelentkezhet ki az az önkéntes tűzoltó, aki a híradó ügyeletestől, parancsnoktól,
parancsnokhelyettesektől, rajparancsnokoktól, közvetlen utasítást kap, az egység
vonuló képességének fenntartása miatt.
96. A vonulós létszámból a 39/2011.(XI.15.) BM20 . rendeletben meghatározott
beosztások szervezhetők: rajparancsnok, szerkezelő, gépjárművezető, sugárvezető és
beosztott tűzoltó.
97. A készenléti szolgálatot ellátók részére személyi védőfelszerelést, a riasztáshoz
szükséges hírközlő eszközt, a köztestület biztosítja
98. A készenléti szolgálatot ellátók részére készenléti díj, költségtérítés, tiszteletdíj
fizethető, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján mentesíteni kell a tartalékos
katonai szolgálat, a polgári védelmi kötelezettség, valamint a helyi adó megfizetése
alól. A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók névsorát az illetékes polgármesteri
hivatalba kell a parancsnoknak jelenteni. Amennyiben az önkéntes tűzoltó készenléti
szolgálatot nem lát el, a parancsnok kezdeményezi a kedvezmények megvonását.
99. A készenléti szolgálatot ellátók kötelesek a tűzoltóság által szervezett gyakorlatokon,
továbbképzéseken részt venni.
100.
Vonulásnál, káreseti beavatkozásnál a hatályos tűzoltási és kárelhárítási
szabályzatok érvényesek.
101.
Az az önkéntes tűzoltó, aki hosszabb akadályoztatás miatt a készenléti
szolgálatban nem tud részt venni, kérheti a tartalékállományba helyezését.
102.
A tartalékállományba helyezésről a parancsnok dönt.
8. Felügyelet, szakmai felügyelet
103.
A köztestület fölött a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.
104.
A köztestület szakmai felügyeletét, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a területi katasztrófavédelmi kirendeltség és a hivatásos
tűzoltóság látja el.21
105.
Az önkormányzati tűzoltóságra az önkéntes szerveződés sajátosságait
figyelembe véve vonatkoznak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a
megyei szerve által kiadott utasítások, intézkedések, parancsok.
106.
Az önkormányzati tűzoltóság riaszthatóságának ellenőrzésére jogosult:
- az önkormányzati tűzoltóság parancsnoka
- a székhely település polgármestere, vagy a polgármester által megbízott
önkormányzati képviselő, továbbá a köztestületet alapító további önkormányzat
polgármestere.
9. Vegyes rendelkezések
107.
Az önkormányzati tűzoltóság tagjainak előléptetését, kinevezését a parancsnok
előterjesztése alapján a köztestület elnöke végzi.
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108.
Fegyelmi vizsgálatot kell tartani azon készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók
ellen, akik, a hatályos szabályzatokat, intézkedéseket megszegik, szolgálat ellátásával
kapcsolatban a fegyelemsértés, a mulasztás vagy hanyagság egyértelműen
megállapítható.
109.
A fegyelmi vizsgálatot a parancsnokság folytatja le.
110.
A kiszabott fenyítés ellen a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.
111.
Fegyelmi fenyítések:
a)
parancsnoki figyelmeztetés
b)
beosztásból való felmentés
c)
felfüggesztés
112.
A fegyelmi fenyítésekről tájékoztatni kell a munkáltatói jogok gyakorlóját, aki
a beosztásból való felmentés, felfüggesztés és elbocsátás esetén – főállású
alkalmazottnál – a Munka törvénykönyve megfelelő előírásait alkalmazva jár el.
113.
Önkormányzati tűzoltóknál a beosztásból való felmentést, a felfüggesztést
meghatározott ideig, meghatározott feltétel teljesítéséig a kiadott felszerelés teljes,
vagy részleges bevonásával kell alkalmazni.
114.
Az önkormányzati tűzoltóság állományába tartozó minden tűzoltó köteles az
önkormányzati tűzoltóság jó hírnevét megőrizni és megőriztetni.
115.
A köztestület működésére egyebekben a Ptk., az egyesületi törvény, a
tűzvédelmi törvény és a közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései
irányadóak.
Gyomaendrőd,.

..........................................
elnök
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1. sz. melléklet:22
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság megalakítása és
folyamatos működése érdekében a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület a tulajdonában
lévő eszközök és felszerelésekből az alábbiakat a köztestület ingyenes használatába adja
határozatlan időre:
1 db. középkategóriás tűzoltó gépjárműfecskendő:
Típus: Mercedes-Benz 1019 AF HLF 16/25
Gyártási év: 1979
Alvázszám: 38018314490902
Motorszám: 40192210162311
Járműtartozékok a KRESZ előírásainak megfelelően.
1 db. komplett híradó pult:
Tartozékok:
1 db. ICOM F110 URH rádió, tápegységgel, antennával
1 db. komplett személyi számítógép, nyomtatóval
5 db.
5 db.
5 db.
13 db.
3 pár
2 pár
4 pár
14 db.
12 db.
15 db.
6 db.
1 db.
3 db.
4 db.
1 db.
1 db.
9 db.
1 db.
1 db.
4 db.
2 db.
1 db.
2 db.
2 db.
2 db.
2 db.
10 db.
10 db.
2 db.

Dräger PA94 légzőkészülék hordkeret
Dräger PSS-N tüdőautomata (Dräger PA94 készülékhez)
MSA-Auer 3S légzőálarc (Dräger PA94 készülékhez)
légzőpalack (acél, 6 liter/300 bár)
tűzoltó védőkesztyű (ESKA Super Mars)
gumikesztyű (olaj és saválló)
gumicsizma (olaj és saválló)
tűzoltó védőruha (5 db. Texport HUPF Eco, 1 db. Bristol Uniforms, 8 db. Sattler P84
típusú tűzoltó védőruha)
tűzoltó védősisak (6 db. MSA Gallet F1SA, 1 db. Dräger HPS 6100, 1 db. Dräger
HPS 6200, 4 db. Kiskőrösi típusú tűzoltó védősisak)
tűzoltó védőcsizma (9 db. Haix Fire3000, 6 db. FW-Schlupfstiefel típusú tűzoltó
védőcsizma)
tűzoltó mászóöv (4 db. BSTM, 2 db. TM Fucskó típusú tűzoltó mászóöv)
JUST típusú négyrészes dugólétra
tűzoltó mentőkötél
6 kg. Gloria ABC porral oltó
12 kg. Gloria ABC porral oltó
10 kg. IFEX habbal oltó
A-1 szívótömlő
A lábszelepes szűrőkosár
védőkosár a szűrőkosárhoz
egyetemes kapocspárkulcs
2B-A gyűjtő
2B állványcső
föld alatti tűzcsapkulcs
föld feletti tűzcsapkulcs
szelepkötél
tömlőkötél
B-20-K nyomótömlő
C-20-K nyomótömlő
B-CBC osztó

22

A 2008. szeptember 24-én megtartott küldöttgyűlés elfogadta a 2 sz. mellékletet valamint törölte a 2008. július
1-én elfogadott 1. sz. mellékletet, ennek megfelelően a 2. sz. melléklet számozása 1-re módosult
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3 db. kombinált sugárcső (1 db. Leader Quadrafog 150, 2 db. Skobu típusú kombinált
sugárcső)
4 db. áttét (2 db. A-B, 2 db. B-C áttét)
8 db. tömlőfoltbilincs (4 db. C tömlőfoltbilincs, 4 db. B tömlőfoltbilincs)
12 db. tömítőgyűrű (4 db. C tömítőgyűrű, 4 db. B tömítőgyűrű, 4 db. A tömítőgyűrű)
2 db. tömlőhíd
2 db. ásólapát
2 db. kapacs
2 db. vasvilla
1 db. biztonságiöv vágó
1 db. bontóbalta
1 db. feszítővas
1 db. csapszegvágó
1 db. csáklya
4 db. terelőkúp
1 db. keresőlámpa
4 db. kézilámpa
1 db. két kezelőhelyes URH rádió (Motorola CM160 és Fercom külső kezelő)
3 db. ICOM F-31 típusú kézi rádió
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság megalakítása és
folyamatos működése érdekében a Gyomaendrőd Város Önokrmányzata a tulajdonában
lévő eszközök és felszerelésekből az alábbiakat a köztestület ingyense használatába adja
határozatlan időre:
1 db. középkategóriás tűzoltó gépjárműfecskendő:
Típus: Mercedes-Benz 1113 LAF TLF 16/25
Gyártási év: 1973
Alvázszám: 35811610854309
Motorszám: 35391310015745
Járműtartozékok a KRESZ előírásainak megfelelően.
1 db. tűzoltó laktanya (Gyomaendrőd, Fő út 2.)
3 db. fűthető szerállás
1 db. híradós helység
1 db. pihenő helység
1 db. konyha és étkező helység
Az épület közművesített (víz, villany, gáz, telefon) és központi fűtéssel ellátott. Az
épülethez 1 db. különálló nem fűtött személygépkocsi garázs tartozik.
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46. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Katasztrófavédelmi iroda részére gépkocsi biztosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A településen működő katasztrófavédelmi iroda részére lehetőség van egy DACIA DUSTER 4x4 -es tipusú
gépjármű igénylésére. A gépjármű futásteljesítménye minimális. A jármű továbbra is maradna a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tulajdonában, azt csak a katasztrófavédelem érdekében lehet használni, és csak a katasztrófavédelemi
igazgatósággal jogviszonyban álló személy vezetheti. A használatbaadás feltétele, hogy az Önkormányzat biztosítsa
az üzemelési, működési költségeket. A település veszélyeztetsége a Képviselő-testület előtt ismert,a védekezési
feladatok ellátását megfelelő gépjármű nagyban segítheti. A védekezés megszervezésében irányításában a jővőben
a vezető szerep a katasztrófavédelmi szakembereké lesz., ideértve a helyi katasztrófavédelmi megbízottakat is.
A z üzemeltetési költségek fedezetéül javaslom, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, a katasztrófavédelmi
irodának is helyt adó épület hasznosításából származó bevétel kerüljön kijelölésre. Amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület a javaslatot elfogadja, úgy biztosítottá válik az épület átlátható megfelelő díj ellenében történő egyéb célú
hasznosítása és a jármű használatban érdekeltek bevonása a forrás megteremtésében.
Az előterjesztés soron kívüli beterjesztését a polgármester engedélyezte.
Döntési javaslat
"Katasztrófavédelmi iroda részére gépkocsi biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-terstülete kéri a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
parancsnokát, hogy a helyi és térségi katasztrófavédelmi feladatok ellátásához, a helyi katasztrófavédelmi
szakemberek munkájának segítéséhez, amennyiben erre a feltételek biztosítottak, megfelelő gépjárművet
biztosítson. A gépjármű biztosítása esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az üzemeltetéssel járó
költségek megtérítését, továbbá kijelenti, hogy a járművet a katasztrófavédelmi feladatok érdekében hasznosítja, a
katasztrófavédelemben érdekelt (katasztrófavédelmi iroda vezetője, katasztrófavédelmi helyi megbízottak)
személyek bevonása útján.
Az üzemeltetéssel járó források fedezetéül, az ingatlannyilvántartásba a gyomaendrődi 1100/1 hrsz alatt bejegyzett,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság használatával terhelt ingatlan hasznosításából származó bevételt jelöli ki.
A Képviselő-testlet utasítja a polgármestert a gépjármű használatával kapcsolatos okiratok aláírására és a forrás
biztosításával járó megállapodások és szabályzatok elkészítésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
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47. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
Kazár Éva, Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. március 14-i rendkívüli testületi ülésen 138/2012.(III.14) Gye. Kt.
határozattal döntött az Egészségfejlesztési Iroda létrehozása érdekében pályázat benyújtásáról az
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP6.1.2/11/3 kódszámú pályázati kiírás keretében.
A pályázat alapvető célja a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentésének a
támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása. Az
egyének egészségük iránti felelősségének, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és
készségek elsajátításának hatékony támogatása.
A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság
és speciális célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében.
Kötelezően bevonandó együttműködő partnerként a kistérségben működő felnőtt vagy vegyes
háziorvosi szolgálatok legalább 33%-a, és a kistérségben lévő valamennyi közfinanszírozott, fekvőés járóbeteg szakellátó intézmény.
A pályázatok benyújtása 2012. április 16-tól 2012. május 31-ig lehetséges.
Támogatás összege: min. 25 millió Ft – max. 125 millió Ft.
Utófinanszírozású vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke 100 %.
Támogatott pályázatok várható száma 50-70 db.
Kistérségenként 1 db pályázat támogatható.
Projekt előkészítésével kapcsolatos kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek között
Egészségfejlesztési Programterv elkészítése és az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kezdeti, vagy
bővített helyi működési leírásának kidolgozása szerepel.
Továbbá kötelező esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása, esélyegyenlőségi célcsoport
vagy annak képviselőinek bevonása a projekt tervezésébe.
Az EFI-ben min 2 főállású alkalmazott biztosítása szükséges (fenntartási idő alatt is, ami 3 év),
akiknek szerződéses jogviszonyban kell állnia a projekt megkezdésétől számított 4 hónapon belül.
Az alkalmazottaknak 3 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie (egészségügyi szakirányú
végzettség).
Kötelező biztosítani egy iroda, egy rendelő és egy váró helyiséget, melyek felújítása, átalakítása
csak akkor támogatható, ha nem engedélyköteles. Továbbá a szükséges eszközök beszerzése és
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az EFI tevékenységének elindítása a projekt megkezdésétől számítva 4 hónapon belül meg kell,
hogy történjen.
Az EFI által kötelezően végzendő feladatok:
- Programok szervezése: tréningek, klubok (egészségklub, mozgással, egészséges táplálkozással
kapcsolatos klubok szervezése), komplex programok szervezése (egészségnap, egészséghét,
egészségügyi állapotfelmérés, dohányzásról leszokás)
- EFI működési rend kidolgozás,
- Partnerségi munkacsoport működtetése,
- Szervezetek helyi együttműködésének előmozdítása,
- Helyben zajló egészségfejlesztési tervek folyamatos nyomon követése,
- Módszertani szakmai támogatás a kistérség egészségügyi alapellátói számára,
- Kapcsolattartás,
- Betegségszűrési terv kidolgozása,
- Dohányzással, alkoholfogyasztással kapcsolatos szűrések szervezése.
Projektmenedzsmenttel szembeni előírások:
1 fő Projektmenedzser: munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, illetve kormánytisztviselői
jogviszony és legalább 20 óra/hét munkaidő. Minimum 2 éves szervezési, vezetési, menedzsment
tapasztalat, felsőfokú végzettség.
1 fő Pénzügyi vezető: munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, illetve kormánytisztviselői
jogviszony és legalább 20 óra/hét munkaidő, vagy megbízási illetve vállalkozási jogviszony és
folyamatos rendelkezésre állás (személyes közreműködés kikötésével). Minimum 3 év pénzügyi
területen szerzett tapasztalat vagy minimum 1 ÚMFT keretében megvalósult projekt kapcsán
szerzett pénzügyi, elszámolás-technikai jártasság. Mérlegképes könyvelői végzettség.
1 fő szakmai vezető: munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, illetve kormánytisztviselői
jogviszony és legalább 20 óra/hét munkaidő, vagy megbízási illetve vállalkozási jogviszony és
folyamatos rendelkezésre állás (személyes közreműködés kikötésével). Minimum 5 év
egészségügyi, egészségfejlesztési szakmai tapasztalat. Felsőfokú végzettség.
A szakmai vezető személye nem egyezhet meg a projektmenedzser vagy a pénzügyi vezető
személyével.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszony megfelel a projektmenedzser és a szakmai vezető
személyével szemben támasztott kritériumoknak is. Ő fogja ellátni a projektmenedzseri feladatokat
és gondoskodik a szakmai vezetői pozíció megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező
személy általi betöltéséről is.
Pályázók köre
Önállóan vagy konzorciumi vezetőként pályázhatnak:
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- többcélú kistérségi társulás (KSH 366)
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
A felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet
nevében a fenntartó intézmény nem pályázhat.
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Az EFI-t befogadó intézmény / szervezet a következő sorrendben, az alábbi meghatározott
körből kerülhet ki:
- önálló járóbeteg szakellátó központok, szakrendelők,
- fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó kórházi szervezet,
- önkormányzat (önkormányzat csak abban az esetben lehet pályázó, ha a kistérségben lévő
járóbeteg ellátó intézmény és kórházi szervezet lemond a pályázásról és az EFI befogadásáról.).
A projekt megvalósítására 18-24 hónap áll rendelkezésre.
A megvalósítást követően az EFI kötelező fenntartási ideje 3 év, melynek költségeire
támogatás csak abban az estben igényelhető, ha a pályázatot járóbeteg szakellátó központ
vagy kórházi szervezet adja be. Amennyiben önkormányzat a pályázó, nem lehet fenntartásra
a későbbiek során támogatást igényelni. Egészségügyi intézmény pályázó esetében a
későbbiekben várhatóan pályázhatóak lesznek a fenntartási költségek.
Ezen tények ismeretében a pályázatot a Városi Egészségügyi Intézménynek kellene benyújtani.
AzEFI elhelyezése a Liget Fürdő területén lenne célszerű, hiszen az Egészségügyi intézmény már
működtet ott egy ellátást (gyógytorna).
Fentiekre való tekintettel a pályázatot célszerű lenne pályázatíró céggel elkészíttetni, melynek
érdekében 4 árajánlatot kértünk a pályázati dokumentáció elkészítésére és a pályázattal
kapcsolatos tanácsadói munkára vonatkozóan, a következő cégektől: HBF Hungaricum Kft., MAPI
Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Eubility Kft., Fürkész Holding Kft.
A beérkezett árajánlatokat a helyi közbeszerzési szabályzat szerint a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Dr. Tímár Andrea értékelte és elkészítette szakvéleményét,
mely az előterjesztés mellékletét képezi. A szakvélemény alapján a legkedvezőbb ajánlatot a HBF
Hungaricum Kft. adta.
A helyi Beszerzési szabályzat szerint eljárva Várfi András polgármester a szakvélemény alapján
meghozta a beszerzési eljárást lezáró döntését, mely szerint a pályázatot a HBF Hungaricum Kft.
készítené el.
A HBF Hungaricum Kft. ajánlata az alábbi:
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.)
Fix díj: Pályázati dokumentáció elkészítése (nem elszámolható költség): Br. 317.500 Ft
Sikerdíj (nem elszámolható, vetítési alapja az elnyert támogatás): 0,5 % +ÁFA
Egészségfejlesztési Programterv valamint EFI működési leírás készítése: (Elszámolható
költség, esedékesség két részletben: 50% a pályázat benyújtásának napján, 50% a pozitív
támogatói döntés kézhezvételének napján): Br. 1.993.900 Ft
Összesen: Br. 2.311.400 Ft + (Sikerdíj: 0,5 % + ÁFA)
Az Ajánlatkérő részéről kérnek biztosítani 1 fő szakmai szakértőt, aki konzultációs lehetőséget
biztosít a Programterv és a pályázat elkészítése és az EFI működtetésének kialakítása során
felmerülő kérdések megvitatásához, továbbá információt, adatot tud szolgáltatni a térség
specifikus egészségügyi és szociális helyzetéről, lehetőségekről.
A szakvélemény és a beszerzési eljárást lezáró döntés az előterjesztés mellékletét képezi.
Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, úgy az Egészségfejlesztési Programterv, valamint
EFI működési leírás készítésének költsége elszámolható lesz. Ebben az esetben azonban az
elnyert támogatás 0,5 %+Áfa értékben sikerdíjat kell fizetni a pályázatírónak, mely összeg már nem
elszámolható. Az elnyerhető támogatás 25-125.000.000. Ft közötti összeg lehet, tehát a sikerdíj
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összege ennek ismeretében 158.750 Ft – 793.750 Ft között lehet. A pályázat elkészítésének
költsége nem elszámolható, saját erőből kell biztosítani.
A pályázat megírásának költségét abban az esetben is fizetni kell, ha a pályázatot támogatásban
nem részesítik. Továbbá ebben az esetben ki kell fizetni az Egészségfejlesztési Programterv és az
EFI működési leírás készítési költségének felét, azaz Br. 996.950 Ft-ot. Tehát összesen 1.314.450
Ft-ot.
A pályázat keretében elszámolható költségekhez önerő biztosítása nem szükséges, azonban az
előzőekben feltüntetett költségeket biztosítani kell. Ezeket a költségeket az Önkormányzat által
2008. évben kibocsátott kötvény terhére lehet finanszírozni.
Döntési javaslat
"Egészségfejlesztési Iroda létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény
pályázatot készítsen elő HBF Hungaricum Kft-vel a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú,
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című pályázati
felhívás alapján.
A pályázat előkészítésével kapcsolatban felmerülő költségeket Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Dr. Torma Éva
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
B) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja, hogy a Kistérségi Iroda pályázatot készítsen
elő HBF Hungaricum Kft-vel a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című pályázati felhívás alapján.
A pályázat előkészítésével kapcsolatban felmerülő költségeket Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
C) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzata lemond arról a szándékáról, hogy pályázatot készítsen elő a
TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
kistérségben” című pályázati felhívás alapján.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Beszerzési eljárást lezáró döntés
A Képviselő-testület 2012. március 14-i rendkívüli testületi ülésen 138/2012.(III.14) Gye. Kt.
határozattal döntött az Egészségfejlesztési Iroda létrehozása érdekében pályázat benyújtásáról
az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázati kiírás keretében.
Fenti pályázati dokumentáció elkészíttetéséhez árajánlatokat kértünk 4 pályázatíró cégtől. A
beérkezett árajánlatok értékelése után a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője elkészítette IV.745-7/2012 számon iktatott Szakvéleményét.
A helyi Beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárva, a szakvélemény áttekintése után az
alábbi döntést hozom:
A TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
a kistérségben” című pályázati felhívásra Gyomaendrőd Város Önkormányzata a HBF
Hungaricum Kft.-vel kívánja pályázati dokumentációját elkészíttetni. Ajánlatuk: Bruttó
2.311.400 Ft +(0,5%+ÁFA sikerdíj).
Indoklás:
Értékelhető árajánlatokat a HBF Hungaricum Kft. és a MAPI Zrt. képviselőitől kaptunk.
A HBF Hungaricum Kft. ajánlata kedvezőbbnek bizonyult. A kedvezőbb ajánlat és a jó
munkatapasztalat alapján került kiválasztásra a HBF Hungaricum Kft.
Gyomaendrőd, 2012. április 20.

Várfi András s.k
polgármester

Szakvélemény
Készítette: Dr. Tímár Andrea
A Képviselő-testület 2012. március 14-i rendkívüli testületi ülésen 138/2012.(III.14) Gye. Kt.
határozattal döntött az Egészségfejlesztési Iroda létrehozása érdekében pályázat benyújtásáról
az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázati kiírás keretében.
Jelen kiírásra a pályázatot célszerű lenne pályázatíró céggel elkészíttetni, melynek érdekében
4 árajánlatot kértünk a pályázati dokumentáció elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos
tanácsadói munkára: HBF Hungaricum Kft., MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Eubility
Kft., Fürkész Holding Kft.
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A.)
Fix díj: Pályázati dokumentáció elkészítése (nem elszámolható költség): Br. 317.500 Ft
Sikerdíj (nem elszámolható, vetítési alapja az elnyert támogatás): 0,5 % +ÁFA
Egészségfejlesztési Programterv valamint EFI működési leírás készítése: (Elszámolható
költség, esedékesség két részletben: 50% a pályázat benyújtásának napján, 50% a
pozitív támogatói döntés kézhezvételének napján): Br. 1.993.900 Ft
Összesen: Br. 2.311.400 Ft + (Sikerdíj: 0,5 % + ÁFA)
Az Ajánlatkérő részéről kérnek biztosítani 1 fő szakmai szakértőt, aki konzultációs
lehetőséget biztosít a Programterv és a pályázat elkészítése és az EFI működtetésének
kialakítása során felmerülő kérdések megvitatásához, továbbá információt, adatot tud
szolgáltatni a térség specifikus egészségügyi és szociális helyzetéről, lehetőségekről.
MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.)
Tanulmányok elkészítési díja: (esedékessége: 50% a pályázat benyújtásakor, 50% a
nyerésről szóló értesítő kézhezvétele) pályázatban elszámolható: 1.500.000 Ft+ÁFA
Pályázati dokumentáció elkészítése, pályázati tanácsadás (esedékesség a nyerésről szóló
értesítés kézhezvétele): 4.500.000 Ft+ÁFA
Összesen: 6.000.000 Ft + ÁFA
Eubility Kft. (1138 Budapest, Úszódaru u. 1. Ü-10)
Azt az információt kaptuk tőlük, hogy a jelen pályázati konstrukcióhoz nem áll
módjukban egyösszegű, valamint százalékos árajánlatot adni. Ennek oka, hogy az adott
programban komplex anyagot biztosítanak az ügyfeleik számára, amely tartalmazza a
pályázati dokumentáció összeállítását is. A komplex anyag a projekt tartalmát képező
képzések és rendezvények jelentik, tehát csak ennek ismeretében lehet árat kalkulálni.
Fürkész Holding Kft. (1139 Budapest, Pap Károly u. 22/D)
Szintén nem tudott árajánlatot adni a pályázati dokumentáció elkészítésére és tanácsadói
munkára. Csak az általuk küldött adatbekérő táblázatok kitöltése után áll módjukban
ajánlatot adni. Ezen táblázatok a pályázó alapadataira, gazdálkodási adataira
vonatkoznak. Továbbá a programválasztó táblázatban szükséges bejelölni, hogy milyen
programokat, klubokat, tréningeket tervezünk, mennyi résztvevővel, hány alkalommal

megvalósítani. Ezek a feladatok az EFI által kötelezően végzendő tevékenységek,
azonban egyeztetésükre idáig nem került sor.
A megadott határidőig a HBF Hungaricum Kft.-től érkezett ajánlat. Továbbá a HBF
Hungaricum Kft. és a MAPI Zrt. ajánlata volt értékelhető, döntéshozásra alkalmas.
A két értékelhető ajánlat közül a HBF Hungaricum Kft. ajánlata jóval kedvezőbb.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata már dolgozott együtt a HBF Hungaricum Kft.
munkatársaival „A gyomaendrődi Százszorszép Óvoda fejlesztése” című pályázattal
kapcsolatban, melynek hiánypótlásának eredményét várjuk. A közös munkával kapcsolatos
tapasztalataink jók.
Fentiek alapján javaslom elfogadni a HBF Hungaricum Kft. ajánlatát.
Gyomaendrőd, 2012. április 20.

Dr. Tímár Andrea s.k.
osztályvezető

