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Beszámoló a 2012. évi zárszámadásról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 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 gazdálkodását is alapvetően befolyásolja az ország,
illetve az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy a világ gazdasági-pénzügyi helyzete is. 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 normatív állami támogatási rendszerben 2012. évben az előző évekhez viszonyítva szerkezetileg történt egy kis
mértékű változás. A korábbi években a költségvetési törvény 3-as és 5-ös számú mellékletei alapján igényelhető
kedvezményes étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása és a szakmai informatikai feladatok normatív állami
támogatása 2012. évtől a kötött felhasználású támogatások közé került átcsoportosításra elszámolási kötelezettség
mellett.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évhez képest közel 50.000 E Ft-tal emelkedett, mely az alábbi
elemekből tevődött össze:
A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira igényelhető normatív
hozzájárulás fajlagos összege 2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre módosult,
A körzeti igazgatási feladatokra igényelhető támogatás összege is emelkedett, mely elsősorban az
építésügyi hatósági ügyekben hozott döntések számának duplázódásának köszönhető
A Térségi Szociális Gondozási Központ alapfeladatának ellátásához kapcsolódó normatív támogatás
összegének emelkedése, melyben nagy szerepet játszott az emelt színvonalú bentlakásos ellátás
átminősítése
A kedvezményes étkezők számának 67 fővel történő növekedése
A pénzbeli szociális juttatások jogcímen járó normatíva összegének növekedése.
2012-ben az önkormányzatunkat megillető személyi jövedelemadó összege az előző évhez képest 29 millió Ft-tal
emelkedett.
A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege évek óta csökkenő tendenciát mutat, mivel a település
lakosságszáma folyamatosan csökken.
Lakosságszám alakulása:
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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
2012. január 1.-jén 14.331 fő
Az Önkormányzat 2012. évben 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
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2012. évi
költségvetését, melyet az év során 6 alkalommal módosított.
Az Országgyűlés által 2011. év végén elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet jelentős
változásokat fogalmazott meg az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozóan. Lényegi változás volt,
hogy 2012-től külön elemi költségvetést és így önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzatnak, az általa
irányított önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a polgármesteri hivatalt is), valamint az önállóan működő
költségvetési szerveknek.
A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 5 önállóan működő és gazdálkodó és 5
önállóan működő intézmény működtetésével oldotta meg.
Az önkormányzat önállóan működő intézményeinek a száma 2012. szeptember 1. napjától változott, ekkor kezdte
meg működését a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda.
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 tartozott a vizsgált időszakban. Jelenleg 6 munkaállomással rendelkezik. Az iroda
hatáskörébe tartozó feladatok az alábbiak:
személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos feladatok
személyazonosítóval és a lakcímről szóló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok
vezetői engedélyek kiadása
gépjármű ügyintézések
vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok
útlevél ügyintézés
mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány kiállítása
A 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet szerint az I. fokú építési hatósági jogkört önkormányzatunk Gyomaendrőd
város és Hunya község vonatkozásában gyakorolta.
A Gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látta el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági
feladatokat.
2012. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. 2010. január 1-jétől a
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belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között a Cs.A.Cs. Kft. látja el. Az elvégzett
éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről
külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást 2013. év áprilisában.
Az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyei (A.S.A. Kft. kártérítési igény, Védelmi övezet per)
A perek jelenlegi állása a következő:
Az A.S.A. per kapcsán a tulajdonos önkormányzatok úgy döntöttek, hogy jogalap nélküli gazdagodás megtérítése
iránt pert indítanak a Remondis Kft. ellen. A jogi képviselettel Dr. Soós Tibor ügyvédet bízták meg, aki a
keresetlevelet elkészítette és 2012. március 27-én benyújtotta az illetékes Törvényszékhez. A Gyulai Törvényszék
arra való hivatkozással, hogy az alperes székhelye Budapesten van, áttette az ügyet a Fővárosi Törvényszékhez,
mely döntést a tulajdonos önkormányzatok többsége elfogadta, így az eljárás a Fővárosi Törvényszéken fog zajlani.
A Védelmi övezet perben 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 Szegedi Ítélőtábla 2012. március 29-én helybenhagyta a Gyulai Törvényszék döntését, így a
perújítási kérelem jogerősen is elutasításra került.
A 2012-es évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került
sor.
Ezen feladatok között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg:
Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai, programjai
START mintaprogram
Komplex belvízrendezési program megvalósítása Belvíz III. ütem (DAOP-5.2.1/D-2008-0002
Belvíz VIII. ütem (helyi és térségi jel. vízvédelmi rendszer fejlesztése DAOP 5.2.1/A-11)
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének fejlesztése (KEOP – 2011-1.2.0/B)
Mirhóháti épület felújítása és eszközbeszerzés (alapszolgáltatást nyújt. gond. egység infrastrukt. jav.
DAOP 4.1.3/A-11-2012 pályázat)
2 db LEADER pályázat (Városi Képtár – kiállítóhely kialakítása, Körös Kajak SE – csónakház
kialakítása)
Raiffeisen Mindenki ebédel 2012-2013 program
Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok
Bentlakásos intézmények fejlesztése (TIOP – 3.4.2-11/1-0014)
Egészséges életmódra nevelés és stressz kezelés (Térségi Szociális Gondozási Központ pályázata TÁMOP6.1.2-11/1-1233) tartaléklistás
Komplex telepprogram (TÁMOP – 5.3.6-11/1-2012-0065)
Lélekkel a Körösök mentén - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében (DAOP –
2.1.1/J-12-2012-0007
Óvoda fejlesztése (TÁMOP – 3.1.11-12/2-2012-0271 program – képzések, tartaléklistás)
Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról
A FEUVE (Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) működéséről a jegyző a Képviselőtestületnek 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
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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. majd 2011. 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.
6)
Az aljegyző közreműködésével létrehozásra került a szerződések elektronikus nyilvántartása, mely teljes
körűen biztosítja az egyes kötelezettség vállalásokhoz 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 teljesítés
igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre.
Szervesen illeszkedik a kötelezettségvállaláshoz 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, 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
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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 magán és a hivatali 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 a 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
gépjárművet is. 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 képviselő-testület, 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 elemeként jelent
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.
2012. 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 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.
Beszámoló a 2008. évben kibocsátott kötvény alakulásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi
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idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel,
illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési
kiadásait csökkentik.
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.
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A 2010. december 31-i MNB középárfolyam (222,68) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség
állomány összege: 1.406.446.880 Ft.
2011.
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.
2012.
A kötvényforrás kezelése 2012. január 1. napjától nem a Budapest Priv-Invest Kft. feladata, hanem a Képviselőtestület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot,
aki a feladatot ellátja, koordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket (2011. évben indult) és a felhasználásokat is figyelembe véve 2012. január 1-jén
a rendelkezésre álló kötvényforrás összege 743.817.000 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
2012. március hónapban kamatfizetés történt 21.288 CHF összegben (5.209.174 Ft)
2012. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben (103.024.818 Ft)
2012. szeptember hónapban kamatfizetés történt 22.562 CHF összegben (5.228.744 Ft)
2012. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 420.961 CHF összegben (97.557.712 Ft)
2012. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege közel 39 millió Ft volt.
2012. december 31-én a rendelkezésre álló kötvényforrásból 571 millió Ft betét formájában jelenik meg, 521.201 Ft
pedig az önkormányzat főszámláján.
A 2012. december 31-én a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány 4.632.028,08 CHF, melynek
összege forintban (241,06 HUF/CHF 2012. 12. 31-ei MNB középárfolyamon számolva) 1.116.596.689 Ft.
Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2012. évi költségvetését.
Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak:
A költségvetés mindösszesen bevételi összege 3.545.629 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.724.214 E Ft
,ezen túl a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 821.415 E Ft. A kiadások
tervezett főösszege 3.545.629 E Ft volt.
A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult:
Bevételeknél és a kiadásoknál 3.735.600 E Ft.
A 2012. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak:
Bevételek: 3.169.507 E Ft
ezen belül
Saját bevételek összege 1.924.850 E Ft
Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 1.003.592 E Ft
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Előző évek előirányzat igénybevétele 234.568 E Ft
Függő, átfutó bevételek 6.497 E Ft
Kiadások:3.000.864 E Ft
ezen belül
Működési kiadások összege 2.564.889 E Ft
Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 2.758 E Ft
Felújítási kiadások összege 35.833 E Ft
Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) 168.623 E Ft
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 26.890 E Ft
Finanszírozási és függő, átfutó kiadások összege 201.871 E Ft
Az Önkormányzat gazdálkodásában az az elsődleges cél fogalmazódott meg, hogy a Képviselő-testület által
kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak.
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 kiadások finanszírozása érdekében az előző években képződött pénzmaradvány egy részének
igénybevétele is szükségessé vált.
E Ft-ban
Megnevezés
Bevételek
Költségvetési
bevételek
Int. műk. bevételek
Műk. célú peszk.
átvétel és
tám.ért.műk.bev.
Felh. saját bevételek
Felh.célú peszk.átvét.
és tám.ért.
felh.bevételek
Tám. kölcsönök
visszatérülése
Előző évi
pénzmaradvány
Függő, átfutó, kiegy.
bev.
Bevételek
mindösszesen
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.peszköz átadás
és tám.ért.kiad.
Ellátottak juttatása
Működési kiadások
összesen
Felújítások
Fejlesztések
Tartalék
Függő, átfutó, kiegy.
kiadás
Kiadás
mindösszesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés Telj. / Mód. ei. %-ban

1566278

1864179

1868324

100,22

366131
680122

389500
495526

426291
502488

109,45
101,40

6250
73018

26041
63400

28087
44972

107,86
70,93

32415

32415

58280

179,79

821415

864539

234568

27,13

6497
3545629

3735600

3169507

84,85

1057860
272834

1123502
279930

1114919
273313

99,24
97,64

731580
413532

784364
437640

759255
413836

96,80
94,56

7200
2483006

6324
2631760

6324
2567647

100,00
97,56

23769
332129
706725

60110
474038
569692

35833
395763
0
1621

59,61
83,49

3545629

3735600

3000864

80,33

A bevételek alakulásának bemutatása:
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A költségvetési bevételek között jelenik meg:
az önkormányzat költségvetési támogatásának 1.003.592 E Ft összege, melynek része a normatív állami
hozzájárulás 699.279 E Ft összege, a normatív kötött felhasználású támogatás 244.984 E Ft összege, illetve egyéb
központi támogatás 51.449 E Ft összegben.
A költségvetési támogatások közé tartozik továbbá a 7.880 E Ft összegű központosított támogatás, mely az alábbi
tételeket tartalmazza:
lakossági közműfejlesztési támogatás 1.022 E Ft,
könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 307 E Ft,
helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1.380 E Ft,
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 3.828 E Ft,
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1.343 E Ft
az önkormányzati sajátos működési bevételek (860.820 E Ft) tartalmazzák az 513.231 E Ft összegben
teljesült átengedett központi adókat, a 327.608 E Ft összegben realizálódott helyi adóbevételeket, a
pótlékokat, bírságokat 4.737 E Ft összegben, valamint az egyéb sajátos bevételek 15.244 E Ft összegét,
A helyi adóbevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest több mint 55 millió Ft-tal több realizálódott. A
többlet elsősorban az iparűzési adónál jelentkezett (51 millió Ft), közel 3 millió Ft a magánszemélyek kommunális
adójához kapcsolódott, illetve az idegenforgalmi adóbevétel vonatkozásában is több realizálódott a tervnél.
az egyéb közhatalmi bevételek (pl. igazgatási szolgáltatási díj) 3.912 E Ft összege.
Az intézményi működési bevételek közel 110%-on teljesültek, mely tartalmazza az intézményi ellátási díj bevétel
összegét, a bérleti díj bevételek összegét, a működési célú áfa bevételek és visszatérülések összegét, illetve a
teljesült kamatbevételek (folyószámla hó végi kamatainak összege és a 2008. évben kibocsátott kötvény fel nem
használt részének lekötéséből realizálódott kamat) összegét is.
A működési célú pénzeszköz átvétel, valamint a támogatásértékű működési bevétel is 100% felett teljesült.
Központi költségvetési szervtől: 39.804 E Ft (a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás,
Kormányhivatal Munkaügyi Központos támogatása közfoglalkoztatáshoz, támogató szolgálat működésére leutalt
összeg, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, Útravaló Ösztöndíj program és egyéb oktatási pályázatok
támogatása).
Fejezettől: 5.988 E Ft,
melyből EU-s programhoz kapcsolódik .1282 E Ft
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás program keretében, 2010.
évben megnyert „Merj a legjobb lenni” című pályázathoz kapcsolódóan 1.111 E Ft
171 E Ft Városi Egészségügyi Intézmény TÁMOP 6.2.4/A/08/1 Foglalkoztatás támogatása egészségügyi
intézmények számára pályázathoz
a fennmaradó összeg mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához (1.981 E Ft), gyermektartásdíj
megelőlegezéshez (2.725 E Ft) kapcsolódik.
Társadalombiztosítási alaptól: 155.963 E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt támogatás)
Elkülönített állami pénzalaptól: 245.436 E Ft (Start Mintaprogramban és egyéb közmunka programokban
foglalkoztatottak után kapott bevétel)
Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 16.032 E Ft Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok részéről
társulási formában működő oktatási és óvodai feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés, valamint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda részére 2011. évben megelőlegezett pályázati támogatás visszafizetése is megtörtént, a
csárdaszállási óvodai feladatellátáshoz megelőlegezett összeg rendezésére is sor került az intézmény részéről,
illetve a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola is rendezni tudta az oktatási feladatellátáshoz kapcsolódó
csárdaszállási önkormányzat helyett 2011. évben megelőlegezett támogatás összegét (Csárdaszállás rendezte az
iskolával szemben fennálló előző évi tartozását). A környező települési önkormányzatoktól a vizsgált
időszakban részben a polgárvédelmi feladatatok ellátására, részben pedig szúnyoggyérítési költségekre érkezett
támogatás.
Többcélú kistérségi társulástól: 28.570 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 2.230 E Ft összegben teljesült (a Magyar Turizmus Zrt.
részéről szúnyoggyérítési feladatokra nyújtott támogatás összege, valamint a polgárvédelmi bázis működtetésének
biztosításához érkezett támogatások összege jelenik meg).
Előző évi előirányzat maradvány átvételének összege 8.465 E Ft.
Adóbevételek részletes elemzése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2012. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel,
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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
járulékok
összesen:
Egyéb adók
módjára
behajtandó
köztartozások
saját költségvetést
érintő része
Mindösszesen:

Nyitó
Nyitó
hátralékból Folyó évi
Záró
Bevétel Bevétel
Bevétel hátralék
még
hátralék
hátralék
Hátralék
összege összege
változása
2012.
fennálló
keletkezése 2012.12.31- változása
2011-ben 2012-ben
eFt
01.01-én
tartozás
2012én
eFt
eFt
eFt
eFt
2012.12.31ben eFt
eFt
én eFt
30.004
28.373
- 1.631
13.924
12.116
5.502
17.618
3.694
4.514
5.288
774
2.319
1.368
626
1.994
- 325
29.060

35.954

6.894

9.323

5.931

3.960

9.891

568

4.401

6.495

2.094

903

0

158

158

- 745

239.996

251.498

11.502

67.729

55.560

17.060

72.620

4.891

307.975

327.608

19.633

94.198

74.975

27.306

102.281

8.083

0

0

0

0

0

0

0

0

72.961
1.635
382.571
5.782

71.239
934
399.781
4.598

- 1.722
- 701
17.210
- 1.184

32.432
491
127.121
55.596

26.144
259
101.378
49.386

9.277
158
36.741
17.952

35.421
417
138.119
67.338

2.989
- 74
10.998
11.742

388.353

404.379

16.026

182.717

150.764

54.693

205.457

22.740

3.304

6.175

2.872

11.285

7.670

10.248

17.918

6.633

391.657

410.554

18.897

194.002

158.434

64.941

223.375

29.373

Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőségek csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott behajtási
cselekmények a jövedelem letiltása, az inkasszó, a gépjármű forgalomból történő kivonatása, és a más által indított
végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás. 2012-ben is, mint az előző években, a hátralékok összege együttesen
nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 35.568 eFt-al csökkent. A hátralék növekedésének
legnagyobb hányadát a csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt álló vállalkozások 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 adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták:
1.) Közvetett támogatások:
Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján két adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek a
telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. 2012. évben az összes biztosított kedvezmény 4.263 eFt volt,
ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.
Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel
rendelkeznek.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházásokhoz történő hozzájárulás miatt nem
kell megfizetnie az adót bizonyos ideig. Ez az összeg folyamatosan csökken a mentességi idők lejárta miatt.
Közvetett támogatások ezer Ft-ban

Adónem

Alapadó

Biztosított
kedvezmény
összege
(közvetett

Kivetett adó
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Ténylegesen
beszedett adó

Ha a közvetett
támogatást az
önkormányzat
nem biztosítaná,
akkor a befolyt

támogatás)
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Összesen:

helyi adó az alábbi
lehetett volna
5.288
5.441

5.052

153

4.899

48.987

4.110

44.877

35.954

40.064

54.039

4.263

49.776

41.242

45.505

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. 2012. évben 9 db ez irányú kérelem
érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb
Összesen:

2012.01.01 – 2012.12.31., Ft-ban
Részletfizetés
Fizetési halasztás
238.082
199.350
0
0

Törlés

0
0

0

0

0

6.546.058
4.140
0
344.771
51.371
0
7.184.422

299.473
129.040
0
135.297
0
0
763.160

0
0
0
94.499
122.800
0
217.299

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.
3.) Adóhatósági ellenőrzés
2012. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést:
Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója: Egyszerű adóellenőrzés keretében az adózatlan
adótárgyakat feltárjuk, a tulajdonjog tisztázása után az adót, akár visszamenőleg 5 évre is, előírjuk.
Ellenőrzésre 15 esetben került sor, összesen 763.211 Ft adókülönbözet került feltárásra, az alábbiak szerint:
építményadó: 609.000 Ft,
magánszemélyek kommunális adója: 93.508 Ft,
pótlék, bírság: 60.703 Ft.
Idegenforgalmi adó: Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük. 2012. évben a településőrök végezték ezt a
munkát. Minden ellenőrzésről feljegyzést készítettek. Az ellenőrzést elősegítette a 2012. január 1-től, a helyi
adórendeletünkben előírt, vendégnyilvántartó füzet vezetése.
Iparűzési adó: A Képviselő-testület határozata alapján 17 egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozás került
ellenőrzésre, 5 évre visszamenőleg. A feltárt adóhiány összesen 907.400 Ft volt.
4.) Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű
forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási
cselekmények.
A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 449 esetben, melynek
összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja.
Letiltott összeg, Ft
2012.
1.203.285

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

459.896
2.548.383
1.594.946
3.585.676
74.916
3.316.093
201.667
3.057.618
19.123.598
35.166.078

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 6.553 esetben került kiadásra, 528.877.297 Ft tartozásra.
Gépjármű forgalomból való kivonatását 37 esetben kezdeményeztük az okmányirodánál.
Felhalmozási bevételek alakulása:
A támogatás értékű felhalmozási bevételek 37.322 E Ft-ban teljesültek.
Fejezettől EU-s programra átvett pénzeszköz összege 36.936 E Ft. Célok az alábbiak:
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda eszközbeszerzéséhez kapcsolódó NFÜ támogatás (TIOP 1.1.1-07/12008-0-214) 669 E Ft összegben
az informatikai infrastruktúra fejlesztés (TIOP 1.1.1-07/1-2008-0-228) támogatásának elszámolásából adódó
374 E Ft
a Közösségi közlekedés fejlesztése (DAOP 3.2.1/A-09-2009-0015) pályázat támogatása 30.656 E Ft
összegben,
a Belvíz III. ütemhez (DAOP 5.2.1/D-2008) kapcsolódó 1.723 E Ft összegű támogatás,
továbbá itt jelenik meg a Térségi Szociális Gondozási Központot érintő DAOP 4.1.3/A-11-2012-0044
pályázatra leutalt 3.514 E Ft összegű előleg.
Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 386 E Ft.
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 7.650 E Ft összegben teljesült, úgy mint
beköltözési hozzájárulás, közérdekű kötelezettségvállalás, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült
érdekeltségi hozzájárulás, csatorna érdekeltségi hozzájárulás, köztéri óra állítására lakossági felajánlás,
polgárvédelmi bázis támogatása, valamint a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás visszautalt összege.
Tárgyi eszközök értékesítéséből 8.373 E Ft folyt be 2012. évben, mely elsősorban felhalmozási kiadásokhoz
kapcsolódó ÁFA visszatérülést (7.243 E Ft) tartalmaz, illetve járművek értékesítéséből 900 E Ft-ot, gépek,
berendezések értékesítéséből 100 E Ft-ot, valamint 130 E Ft összegben egyéb önkormányzati tulajdonú
ingatlanrészek értékesítéséből származó bevételt.
A felhalmozási célú kamatbevétel, valamint osztalék és hozambevétel összege 20 E Ft.
Az tartós részesedések értékesítéséből befolyt 6.750 E Ft a Dévaványa, Örménykút és Hunya részére a
Gyomaközszolg Kft-ből értékesített üzletrész után kapott bevételt jelenti.
Önkormányzati lakások és telkek értékesítéséből 12.944 E Ft folyt be.
A támogatási kölcsönök visszatérülése 58.280 E Ft összegben realizálódott. 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.
Az IKSZT beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatás összege megérkezett a Rózsahegyi Alapítvány
számlájára, ezt követően az alapítvány rendezni tudta az önkormányzata felé kölcsöntartozását 40.726 E Ft
összegben.
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása234.568 E Ft, a fel nem használt rész a kibocsátott kötvény és az
előző évek gazdálkodása során realizált bevétel fel nem használt összegét tartalmazza.
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A finanszírozási műveleteknél 2012. évben nem került tervezésre működési célú hitel felvétel, a költségvetési
egyensúly biztosított volt.
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
Hátralék
Új előírás
Előírás
Befizetés
Hitel állomány Hátralék
állomány
2012.01.01
bevétel
2012.
2012.12.31.
2012.12.31
2012.01.01.
2012. évi
20.262.486
2.669.150
507.000
4.000.000
3.853.456
16.916.030
3.271.934
9.285.413
3.305.398
1.500.000
1.723.555
7.561.858
3.357.963
1.078.099

Bíróságra adott ügyek
Hitel tipus
Ügyszám
Lakáshitel
Belvízhitel
Viharkár hitel

586.392

Fizetési
meghagyás
29
18

300.000

Tartozás
összege

13
5

281.673

796.426

671.426

Végrehajtás Tartozás
alatt lévő ügy összege

2.224.061
458.148

6
5

Bírósági
Tartozás
eljárásba
összege
bekapcsolódás
312.154
10
1.994.131
1.568.681
8
1.612.857

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2012. december 31-én 16.916.030 Ft, mely összeg 156 fő
tartozása. A hátralékos állomány 3.271.934 Ft, mely összeg 75 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege mintegy
602.784 Ft-tal nőtt. 2012. évben befizetésre került 3.853.456 Ft. Az előző évekhez képest 2012. évben is tovább nőtt
a nem fizető ügyfelek száma. Vannak olyan ügyfeleink is akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás
eredményeként egy összegben rendezik. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására,
bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, melynek törlesztő részlete
jelentősen növekedett a gazdasági válság hatására. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek
eleget fizetési kötelességüknek fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor. 29 fő ellen folyik végrehajtási eljárás
4.530.346 Ft tartozás összegére. A végrehajtás eredményeként 253.849 Ft összegű tartozás realizálódott. A
végrehajtó 2 esetben tartott sikeres ingatlan árverést, melynek eredményeként 1 esetben a fennálló 34.094 Ft
összegű tartozás megszűnt, 1 esetben a tartozás részben térült meg 20.443 Ft összegben. A fizetési meghagyással
elindított végrehajtási ügyek kapcsán 1 esetben a tartozás letiltással érvényesíthető, 3 ügyfél rendszeresen fizet. 4
ügy esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2012. december 31.-én 7.561.858 Ft, mely összeg 83 fő tartozása.
A hátralékos állomány 3.357.963 Ft, mely összeg 40 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege kis mértékben
52.565 Ft-tal nőtt. 2012. évben befizetésre került 1.723.555 Ft, melyből végrehajtás eredménye 536.774 Ft.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával tudtuk
érvényesíteni. 2012. évben 18 fő ellen folyt végrehajtási eljárás 3.639.686 Ft összegű tartozásra. 2012. év folyamán
1 fő esetében tudta a végrehajtó érvényesíteni jövedelemből letiltással a tartozást. 2 fő rendszeresen fizet. A
végrehajtó 1 ügyfél esetében sikeres árverést tartott, az árverést követően a végrehajtó megküldte a felosztási
tervet, melyben tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az általunk kimutatott tartozás teljes egészében meg fog
térülni. A megtérülésre 2013. évben kerül sor 230.792 Ft tőke tartozás és hozzá kapcsolódó 47.749 Ft járulékos
költség összegben. 3 ügyfél esetében a végrehajtó sikertelen átverést tartott.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére nyújtott
kamatmentes hitelt. 2012. december 31-én 5 fő 796.426 Ft tartozással rendelkezik, melyből a hátralékos tartozás
671.426 Ft, mely 4 fő tartozása. 3 fő rendszeresen fizet. Az ügyfelek közül 2 fő nem a szerződésnek megfelelően
teljesíti tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. 2012. évben azért nem indítottunk eljárást ellenük, mert nem
rendelkeztek letiltható jövedelemmel.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. hj
Kintlévőség
Hátralék
típusa
2012.01.01
2012.01.01

Új előírás Előírás bevétel Befizetés
Korr.
2012. évi
2012.
14

Kintlévőség
2012.12.31.

Hátralék
2012.12.31.

Hármaskörös
csat.
érd.hj
Rau-féle
csat. hj
Régi
Csatorna
hj
Út érd .hj

17.687.760

17.687.760

75.000

1.500.000

14.154.375

14.154.375

75.000

75.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.555.448

5.555.448

5.346.232

5.346.232

1.000.000

3.533.385

209.216

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2012. december 31-én
14.154.375 Ft (687 fő tartozása), melyből az egész összeg hátralék, ugyanis a fizetési kötelezettség 2011.
szeptember 31-én lejárt. 2012. december 31-ig 283 fő tartozása 9.491.059 Ft összegben át lett adva adók módjára
behajtásra, melyből 2012. évben 1.457.817 Ft térült meg. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk. A 2012. évben
befolyt 3.533.385 Ft bevétel egyrészt a felszólítások, vállalt részletfizetések, másrészt a behajtás eredménye. 3
ügyfél esetében 300.000 Ft összegben van lehetőség az OTP lakástakarék pénztárnál zárolt összegből a HármasKörös csatorna érdekeltségi hozzájárulás rendezésére, a kifizetéshez szükséges engedményezést elindítottuk, de
még az átutalásra nem került sor.
Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az adó
osztályra behajtásra.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2012. december 31-én 5.346.232 Ft összeg, 178 fő tartozása, mely
egyben hátralékos tartozás is. 2012. évben 209.216 Ft befizetés történt. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk,
mely nem hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Az
összes tartozásból jelenleg 18 fő 858.627 Ft összegű tartozása van fizetési meghagyás útján elindítva. A
végrehajtás eredményeként 6 fő ügyében a tartozás 111.832 Ft összegben megtérült.
2012. évben az Orgona és a Vasvári Pál utca építéséhez az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló értesítést a
lakosok 2012. március 27-30. közötti időszakban kapták meg. A kivetett 1.904.893 Ft összegű út érdekeltségi
hozzájárulásból 1.379.589 Ft befizetés megtörtént. A 30 érdekeltségi egységből 17 teljes egészében megfizette a
hozzájárulást, 4 érdekeltségi egység vonatkozásában az ügyfél részletfizetéssel vállalta rendezni a kimutatott
útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét.
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 magasak a tartozások összegéhez
viszonyítva, amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás
Kintlévőség
Hátralék
Új előírás
Előírás bev. Befizetés
Kintlévőség
Hátralék
típusa
2012.01.01
2012.01.01
Korr.
2012. évi
2012. évi
2012.12.31.
2012.12.31.
Aktív korú
5.295.243
4.590.567
2.577.369
432.813
7.439.799
6.944.881
Közte4.210.125
4.012.325
109.310
1.000.000
1.675.443
2.643.992
2.643.992
metés
Jöv.pótló
89.984
89.984
34.763
55.221
55.221
Adósság
2.405.345
2.125.150
612.540
247.500
2.770.385
2.445.535
csökkentési
tám. vfiz.
Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2012. december 31-én
7.439.799 Ft, 133 fő tartozása, melyből 6.944.881 Ft (126 fő tartozása). A nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást
küldtünk. A tartozás végrehajtása a Humánpolitikai Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés jogcímen 2012. december 31-én 2.643.992 Ft kötelezettség áll fenn (39 fő tartozása),
melyből az egész összeg hátralék. A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési
engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal az
örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 3 ügy esetében 272.760 Ft összegű
köztemetés tartozás kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy-egy pénzintézet által elindított végrehajtási
ügybe, az ingatlanra bejegyzett jelzálog érvényesítésére. 1 esetben az eljárás nem vezetett eredményre, a másik
esetben 3 örököst érint a bekapcsolódás. A Pénzügyi osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket
figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásainak behajtása a
Humánpolitikai Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján történik.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2012. december 31-én 5 fő tartozását 55.221 Ft
összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk behajtani, de 2 fő esetében 32.560 Ft
tartozásra vonatkozóan az adó osztály jelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se
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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, 2012. évben 8 fő 612.540 Ft összegben lett kötelezve. 2 fő tartozását rendezte.
12 fő részletekben rendezi tartozását. 2012. december 31-én 38 fő tartozása 2.770.385 Ft összegben áll fenn,
melyből a hátralék összege 2.445.535 Ft . A pénzügyi osztály a visszafizetéshez csekkel ellátja az ügyfelet, nem
fizetés esetén fizetési felszólítást küld. A Humánpolitikai osztály a tartozás rendezése érdekében jegyzőkönyv
alapján részletfizetést engedélyezett, melyre nem rendszeresen történik a fizetés több ügyfél esetében. A tartozás
behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség.
A fent említett tartozásokon túlmenően 2012. évben a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsöntartozáshoz
kapcsolódóan két ügyben indult végrehajtási eljárás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága döntése alapján. Az egyik ügyben a
vállalkozás a tőke tartozását rendezte, a másik ügyben 2013. január 17-én vált jogerőssé a fizetési meghagyás,
melyre a vállalkozás kérelmére a Bizottság 10 havi részletfizetést engedélyezett.
A kintlévőségek behajtásával, illetve realizálásával kapcsolatban megállapítható, hogy amennyiben az ügyfél nem
rendelkezik letiltható jövedelemmel az ingatlan végrehajtás eredményességének esélye minimális. A hitel
vonatkozásában a jelzálogjog bejegyzésre kerül az ügyfél ingatlanára. Az ingatlanra bejegyzett tartozás
végrehajtásának elindítása során lehetőségünk van az eljárásba bekapcsolódni, ebben az esetben csak az ingatlan
árverésében veszünk részt, melynek kétszeri megismétlését követően az eljárás szünetel.
Az önkormányzat részére az Illetéktörvény a bírósági végrehajtásra vonatkozóan illetékmentességet biztosított. A
közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás a tartozás összegének 3 %-a, minimum 5.000 Ft, a végrehajtási lap
kibocsátása a tartozás összegének 1-%-a, minimum 5.000 Ft eljárási költséggel jár. A végrehajtás ügyfelenként
minimum 22.000 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog
bejegyzéséért 6.600 Ft illetéket kell fizetni. Jelenleg egy 70.000 Ft összeg alatti tartozás végrehajtásának elindítása
38.600 Ft-ba kerül, mely összeg a tartozás 55 %-a. Amennyiben a tartozás a férj és feleség tartozása is, úgy a
költség 72.200 Ft. Tehát a végrehajtás elindításának költsége meghaladja a tartozás összegét, melyet ugyan az
ügyfélnek meg kell térítenie, de ez a kiadás abban az esetben is jelentkezik, ha a tartozás nem térül meg.
A kiadások alakulásának bemutatása:
A működési kiadások arányaaz összes kiadáshoz viszonyítva 85,56 %.
A személyi juttatások 99,24 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az összes kiadáshoz
viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak aránya 46,26 %. 2012. évben bérfejlesztés nem történt az
önkormányzatnál.
Az összes kiadás 25,3 %-át a dologi kiadások és egyéb folyó kiadások jelentették.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése 94,56%. Itt jelenik meg a Regionális
Hulladéklerakó által megfizetett bérleti díj települési önkormányzatok részére átadott 4.563 E Ft összege, a
szúnyoggyérítési feladatokra kapott 2012. évi támogatás települések felé továbbutalt összege (2.154 E Ft), a Bursa
Hungarica ösztöndíj támogatás 1.005 E Ft összege, a Liget Fürdő részére biztosított támogatás 30.153 E Ft
összege, továbbá itt jelentkezik az óvodai és bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság,
valamint a helyi buszközlekedés működéséhez, a Tourinform iroda működtetéséhez biztosított támogatás összege,
valamint a Sajt és Túrófesztiválra és az Augusztus 20-ai rendezvényre átadott támogatás összege. A segélyekre
megtervezett keretből 95% a felhasználás mértéke.
Felhalmozási kiadások:
Az összes felhalmozási kiadás 204.456 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten.
A felújítások (35.833 E Ft) között jelenik meg:
a szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 28.316 E Ft összegben
170 E Ft összegben a Magtárlaposi költségalapú bérlakásokon felújítást hajtottunk végre
kerékpárút felújítás 1.999 E Ft összegben
a belterületi utak kátyúzására 3.099 E Ft-ot költött a város
a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti egységében padlóburkolat felújítására került sor 283 E Ft értékben
a Jókai úti óvoda épületében felújítás megtérítése 116 E Ft összegben
új Városháza épületében padlóburkolat felújítása nettó 1.830 E Ft értékben
20 E Ft összegben előkészítési költség teljesült a Mirhóháti u. 1-5. ingatlan DAOP pályázatához
kapcsolódóan
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Az intézményi beruházási kiadások (128.827 E Ft) között jelenik meg:
Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP 5.2.1-2008 1.393 E Ft
Idősek Otthona fejl. TIOP pályázat eng.terv végszla 591 E Ft
DAOP pályázat Térségi Szoc.Gond.Kp. 12.221 E Ft
Közösségi közlekedés DAOP 3.2.1-2009 32.910 E Ft
Start mintaprogramhoz traktor és gépek vásárlása, juh hodály kial. 43.951 E Ft
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó kifizetések 11.350 E Ft
Köztemetők ravatalozói előtt vízelvezetés megoldása 1.006 E Ft
Belvíz VII. üzemeltetési engedélyek, pótmunka 1.068 E Ft
Belvíz VIII. telekalakítás költsége 100 E Ft
Belvíz III. ütem 253 E Ft
Hanyecz Margit felajánlásából óraállítás 1.966 E Ft
Közép Békési Reg.Vr. vésztői víztározó és gépház fejl. 186 E Ft
Taninform szoftver felhasználói jog 2012. 971 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 511 E Ft
Bartók út gyalogátkelőhely építés és megvilágítás 4.704 E Ft
Endrődi híd ideiglenes járda csőkorlát és feltöltés 260 E Ft
A Polgárvédelmi bázisnál rámpa építése 978 E Ft
Komposztáló karám építése 365 E Ft
Szent Antal ház árverés 350 E Ft
Kossuth út előtti parkoló építés eng. 133 E Ft
Fő út vasút kereszteződésnél közvilágítás kiép. 263 E Ft
Játszótér kialakítása az Ifjúsági ltp-en 1.817 E Ft
Kis Bálint Általános Iskola ivóvízvezeték kiváltása 376 E Ft
Zárt babakocsi tároló kialakítása Öregszőlőben 125 E Ft
Jókai úti óvoda épületén villámhárító szerelés 197 E Ft
Háziorvosi alapellátáshoz eszközbeszerzés 820 E Ft
Százszorszép óvoda fejlesztésének engedélyezési terve 2.345 E Ft
Új Városháza kerékpártároló kial. 2.670 E Ft
Intézményeinknél összesen 4.947 E Ft összegben valósultak meg kisebb beruházások:
Városi Egészségügyi Intézménynél 2.228 E Ft összegben eszközbeszerzések, notebook vásárlás, kartonszekrény
és kerítés készítés történt
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 1.997 E Ft összegben eszközbeszerzések történtek a TÁMOP
3.1.7-11/2-2011-0170 és az NTP-OKA pályázatok keretei között
Polgármesteri Hivatalnál 476 E Ft összegben számítógép és szoftver vásárlás történt
Kis Bálint Általános Iskolában 246 E Ft értékben projektor vásárlás az informatikai kötött normatíva terhére.
A befektetéssel kapcsolatos kiadások között jelennek meg a 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft-knél végrehajtott
tőkeemelések összegei. 15.100 E Ft összegben a Gyomaközszolg Kft.-nél (hulladékszállító jármű beszerzése
céljából) és 100 E Ft összegben a Liget Fürdő Kft-nél.
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg többek között a Fő útBajcsy úti kerékpárút beruházáshoz kapcsolódó támogatás visszautalása 1.424 E Ft összegben, a Belvíz VIII.
ütemhez kapcsolódó sikerdíj Gyomaendrődre eső része 6.865 E Ft összegben, a Belvíz III. ütemhez átadott 1.569 E
Ft, valamint a 15% közmű visszatérítés (981 E Ft), a fiatal házasok támogatása (243 E Ft), a Fürdő pályázatának
előkészítési költségeihez biztosított 7.525 E Ft, valamint 5.989 E Ft került átutalásra a Tűzoltó laktanya bővítésére.
A támogatási kölcsönök(26.890 E Ft) között jelenik meg a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 509 E Ft
összegben, a csónakház felújításához a Körös Kajak Sportegyesület részére biztosított 7.100 E Ft összegű kölcsön,
a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT beruházáshoz kapcsolódó 2.172 E Ft összegű kölcsön (bérek
megelőlegezése, mely a pályázati támogatásból megtérül), a Liget Fürdő Kft. részére a fennálló hiteltartozásának
rendezéséhez biztosított 10 millió Ft összegű kölcsön, valamint a Közalapítvány pályázati támogatásának
megelőlegezése 7.000 E Ft összegben.
A finanszírozási kiadások között teljesült a március 31-én esedékes kötvénytörlesztés 102.692 E Ft összege és a
szeptember 30-ai törlesztés 97.558 E Ft összege.
A vagyon alakulása 2012. évben
Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 350.639 E Ft összegű csökkenést
mutat. A befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 252.584 E Ft összegű csökkenést mutat. Ezen
belül az immateriális javak értéke 6.171 E Ft összegű csökkenést mutat, a tárgyi eszközök értéke 128.225 E Ft-os
csökkenést, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 4.417 E Ft összeggel csökkent, illetve az üzemeltetésre,
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kezelésre átadott eszközök állománya is csökkent 113.771 E Ft-tal, mely többek között a 2012. évi értékcsökkenés
elszámolásával indokolható, valamint megtörtént a tulajdonos önkormányzatok részére a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő Mű beruházással létrehozott eszközeinek (gépek és járművek) átadása 43.788 E Ft értékben a
Képviselő-testület 384/2012-es határozata alapján. Önkormányzati ingatlan, telek értékesítése közel 13 millió Ft
összegben történt.
A követelések állománya a múlt évhez képest 35.586 E Ft összegű csökkenést mutat, ami elsősorban azzal
magyarázható, hogy a Rózsahegyi Alapítvány IKSZT beruházásához az Önkormányzat részéről megelőlegezett
támogatás összege megtérült.
A pénzeszközöknél a csökkenés értéke 63.532 E Ft (kötvénytörlesztés csökkentette a pénzeszközök értékét, a
2012. évben képződött több mint 100 Millió Ft összegű pénzmaradvány pedig növelte).
A Források változásainál a saját tőke növekedése 42.759 E Ft.
A tartalékok összegei csökkentek 70.801 E Ft-tal. Ezen csökkenés oka, hogy a kötvényforrásból is történtek 2012.
évben felhasználások (fejlesztési célokra és törlesztésre).
A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest csökkent 271.770 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 2011. év végi és a 2012. év végi árfolyam különbözete, valamint az év közben
esedékes kötvénytörlesztések teljesítése.
A kötelezettségek áruszállításból 64.494 E Ft összeggel csökkent az előző évhez képest. Az előző év végén
jelentkező nagyberuházás (DAOP 3.2.1/A Közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz kapcsolódó) több mint 30
millió Ft összegű számlája, illetve az ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciójához kapcsolódóan is 25 millió Ft
összegű számlák 2012. év elején kerültek rendezésre.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának növekedése 18.307 E Ft, melynek indoka elsősorban az, hogy
a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség tovább nőtt, mintegy 13.396 E Ft-tal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő
befektetéseket tartalmazzák:
Befektetés
megnevezése
Fürdő üzletrész

Befektetés összege Társaság
(Ft )
megnevezése
3.100.000 Gyomanedrődi Liget
Fürdő Kft.
Gyomaszolg üzletrész
139.630.000 Gyomaszolg Ipari Park
Kft.
Magyar Cukor
67.000 Magyar Cukor Nyrt.
részvény
OTP törzsrészvény
2.000 OTP Nyrt.
Vízművek részesedés
149.898.000 Békés Megyei
Vízművek Zrt.
Gyomaközszolg
18.750.000 Gyomaközszolg Kft.
üzletrész
Zöldpark Kft.
500.000 Zöldpark Nonprofit Kft.
Regionális
2.790.000 Regionális
Hulladékkezelő Mű
Hulladékkezelő Kft.
Összesen:
314.737.000
2012. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként:
Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi pénzmaradvány összege 26.232 E Ft, ebből a kiutalatlan támogatás
összege 1.197 E Ft.
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa: 21.539 E Ft
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 4.693 E Ft, mely működési célú
- Előző években képződött pénzmaradvány: 5.974 E Ft
Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 10.559 E Ft, ebből
a kiutalatlan támogatás összege 9.337 E Ft.
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- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 10.559 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2012. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 12.295 E Ft,
ebből a kiutalatlan támogatás összege 12.295 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 12.295 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél
2 E Ft, ebből a kiutalatlan támogatás összege 0 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 2 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 1 E Ft, ebből a kiutalatlan
támogatás összege 0 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 1 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2012. évben képződött pénzmaradvány az
intézménynél 2.933 E Ft, ebből a kiutalatlan támogatás összege 2.931 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 2.933 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványa 131.379 E Ft, amely összegből levonásra kerül
az intézmények 25.760 E Ft összegű kiutalatlan támogatása, továbbá a normatív támogatás elszámolásából adódó
2.956 E Ft összegű normatív támogatás visszafizetés. A módosított pénzmaradvány összege: 102.313 E Ft.
Előző években képződött pénzmaradvány összege: 632.434 E Ft (elsősorban a 2008. évben kibocsátott
kötvényforrásból fel nem használt összeg)
- Feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 102.663 E Ft, melyből a működési célú pénzmaradvány 50.832 E Ft, a
felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 51.831 E Ft.
- Szabad pénzmaradvány nem képződött.
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 Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2013. () önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. 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) az 5/2012.
(II. 21.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetésének zárszámadását 3.169.507 E Ft bevétellel és
3.000.864 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.169.507 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.567.647 E Ft, címenként,
alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 35.833 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb finanszírozási kiadása 395.763 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 2012. 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.
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9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. 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 2012. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét,
pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az
intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.132.706 E Ft-ban állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a
14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet
tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.
16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési
szervenként a 17. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:
a) 4. cím: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 131.379 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás
elszámolásából adódó 2.956 E Ft visszafizetési kötelezettséget és a 25.760 E Ft kiutalatlan támogatás összegét is.
A működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 50.832 E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel
terhelt pénzmaradvány összege 51.831 E Ft. Szabad pénzmaradványa nem képződött.
b) 4. cím 2. alcím: Határ Győző Városi Könyvtár 1 E Ft, működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
c) 4. cím 4. alcím: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2.933 E Ft, mely működési célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
d) 4. cím 5. alcím: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2 E Ft, mely működési célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
e) 10. cím: Városi Egészségügyi Intézmény 26.232 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány.
f) 11. cím: Térségi Szociális Gondozási Központ 10.559 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány.
g) 12.cím: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 12.295 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány.
h) A pénzmaradvány végösszege 154.685 E Ft.
17. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi eszközállomány alakulását a 18. melléklet mutatja be.
18. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
19. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2013. április

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2012. évi zárszámadásról"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2012. évi zárszámadási rendelet tervezet szerinti
megalkotását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi bevételek és kiadások alakulása

A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.peszk.
átadások
Társ.szocpol.és
egyéb jutt.
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

•

•

•

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

154741

154364

152512

adatok E Ft-ban
Telj / a mód. Ei
% ban
98,80

48165

39614

39312

99,24

67047
1620

54279
7275

48809
6174

89,92
84,87

260664

223240

222740

99,78

477

476

99,8

479249

470023

98,07

532237

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 99%-ban teljesültek. Itt
jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, a gyámhivatali, okmányirodai, építéshatósági, a
kisegítő személyzet, a közterület felügyelők és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék
költségei. Kis mértékű megtakarítás jelentkezik a képviselői, a közterület felügyelői és az
igazgatási szakfeladatokon.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése összességében kedvezően alakult, a teljesítés 90
% lett. A készletbeszerzés összességében 95%-ban teljesült, de az irodaszer, nyomtatvány
beszerzés 8%-kal meghaladta a módosított előirányzatot. A kommunikációs és egyéb
szolgáltatási kiadások teljesülése is az éves rendelkezésre álló kereten belül történt,
ugyanakkor a gázenergia felhasználás közel 800 E Ft-tal lett magasabb a módosított
előirányzatnál, amit teljes egészében kompenzálni tudott a villamos energia felhasználásnál
jelentkező ugyanilyen összegű megtakarítás. Kis mértékű megtakarítás jelentkezett továbbá
még a karbantartási, kisjavítási kiadásoknál, az áfa kiadásnál és a különféle adó és
díjbefizetéseknél is.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft. Itt jelennek
meg a jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések (rendszeres szociális segély, időskorúak
járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó eseti támogatás, óvodáztatási támogatás, közgyógyellátás) is.
A beruházások között két tétel teljesült, 323 E Ft összegben szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, illetve bruttó 153 E Ft összegben képviselő részére notebook
vásárlás történt.

A bevételek alakulása:

Megnevezés
Közhatalmi

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

2260

2260

3912

adatok E Ft-ban
Telj. / Mód. Ei
%-ban
173,09

bevételek
Intézményi
műk.
bevételek
Támogatás
értékű műk.
bevétel
Felh.saját bev.
Irányító
szervtől kapott
támogatás
Bevételek
összesen
•

•
•
•

135

835

1282

153,53

970

529842

93
476061

93
463766

100,0
97,42

532237

479249

470023

98,07

A közhatalmi bevételek és az intézményi működési bevételek 2.100 E Ft-tal meghaladják a
tervezettet. Itt jelennek meg az okmányirodai feladathoz tartozó és az egyéb igazgatási
szolgáltatási díjbevételek, a családi rendezvényekkel (esküvő, névadó) kapcsolatos bevételek,
a fénymásolás, adatszolgáltatás, a továbbszámlázott szolgáltatások, és a kiszámlázott termékek
és szolgáltatások áfa bevételei, továbbá a kamatbevételek összege. Az összes bevételből 2.335
E Ft az okmányirodában, 1.198 E Ft az építéshatóságon, 1.615 E Ft az igazgatási
szakfeladaton, 46 E Ft pedig egyéb szakfeladaton jelentkezett.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg az időközi önkormányzati
képviselőválasztásra leutalt előleg 535 E Ft összege és az előző évi maradvány átvétele 435 E
Ft összegben.
A felhalmozási célú saját bevétel tartalmazza a lemondott képviselő részére értékesített
notebookból befolyó bevétel (93 E Ft) összegét.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 2012. évben 463.766 E Ft volt.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2012. évi bevételei és kiadásai

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú tám.
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

•

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

29011

30260

30260

adatok E Ft-ban
Telj / a mód. Ei
% ban
100,0

7475

7600

7600

100,0

7584

8751
44
46655

8751
44
46655

100,0
100,0
100,0

44070

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzatnak
megfelelő szinten teljesültek. Az intézménynek sikerült kigazdálkodnia azon összeget, melyet
egy gyes-en lévő dolgozója közalkalmazotti jogviszonyáról való váratlan lemondásából
adódóan kellett az intézménynek kifizetnie közel 1 millió Ft összegben.
A dologi kiadásokra betervezett összeg 100%-a felhasználásra került az intézménynél.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
•

•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

4074

3635

3635

Telj. / Mód. Ei
%-ban
100,0

492

2775

2775

100,0

39504

40245

40245

100,0

44070

46655

46655

100,0

A saját bevételek teljesítése 440 E Ft-tal alacsonyabb lett, mint az eredeti előirányzat. A
térítési díjak megfizetésének határideje 2012. október 31., illetve fizetési halasztás esetén
december 31. Annak ellenére, hogy többen kértek részletfizetést a térítési díjak befizetésére, a
tervezett bevétel teljes összegében nem folyt be. Ennek oka, hogy a hátrányos helyzetű
tanulók száma a tavalyi évhez képest emelkedett, ők jogszabályi előírás alapján térítési díj
mentesnek minősülnek. Az előírt térítési díjak beszedésére különös figyelmet kell fordítani,
hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele az előírt térítési díjak befizetésének
teljesítése.
A támogatás értékű bevételek között jelenik meg a közfoglalkoztatottra igényelt támogatás
összege, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert támogatás 2.400 E Ft összege.
Az elnyert támogatásból egy tehetséggondozással kapcsolatos programsorozatot valósított
meg az intézmény művészeti szakemberek részvételével, alkotóműhelyekkel és egy művészeti
gálaműsor megszervezésével.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 40.245 E Ft volt.

Határ Győző Városi Könyvtár
2012. évi bevételei és kiadásai

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

12202

13904

13904

adatok E Ft-ban
Telj / a mód. Ei
% ban
100,0

3295

3713

3713

100,0

5634
21131

5766
23383

5765
23382

99,98
99,99

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy év végére a személyi
juttatásoknál és a munkaadót terhelő járulékoknál az év közbeni túlfinanszírozás
rendeződött, melyet az év közben végrehajtott létszámintézkedésekkel ért el az intézmény.
Április hónaptól került sor két dolgozó munkaidejének 6 óráról napi 4 órára történő
csökkentésére, illetve további két dolgozó munkaidejének 8 óráról 4 órára csökkentésére.
2012. november 30. napjától 1 fő teljes munkaidejű dolgozó munkaviszonya végkielégítéssel
megszűnt.

•

A dologi kiadások teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. A Könyvtár
állománygyarapításra 1.371 E Ft-ot használt fel. A könyvek, folyóiratok beszerzése az
igényekhez igazodva történt. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés jelentős
többletfelhasználást mutat. Nagyon magas az intézménynél a gázenergia felhasználás (több
mint 400 E Ft-tal haladja meg a tervet), melynek magyarázata a gáz díjának 50%-os
emelkedése. Az intézmény ezeket a többletfelhasználásokat az egyéb üzemeltetési, fenntartási
kiadásoknál és a kommunikációs szolgáltatásoknál realizált megtakarításokból finanszírozta.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
Finanszírozási
bevételek
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

500

550

550

Telj. / Mód. Ei
%-ban
100,0

20631

22833

22833

100,0

21131

23383

23383

100,0

Az intézmény saját bevétele 100 %-ban, azaz 550 E Ft összegben teljesült a vizsgált
időszakban.
Az irányító szervtől kapott támogatás éves összege 23.383 E Ft.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
2012. évi bevételei és kiadásai

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

14906

13511

13252

adatok E Ft-ban
Telj / a mód. Ei
% ban
98,1

3976

3706

3484

94,01

12386
31268

13211
30428

9718
26454

73,56
86,94

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben a módosított
előirányzat értékei alatt maradt.
A dologi kiadásoknál jelentős összegű megtakarítás jelentkezett. Ez a megtakarítás forrása
lehetett az intézménynél jelentkező bevétel kiesésnek, illetve a maradvány az intézmény 2013.
évi gazdálkodásánál került figyelembe vételre.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Támogatás értékű
műk. bevétel
Intézményi műk.

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

0

0

71

7800

6905

5793

adatok E Ft-ban
Telj. / Mód. Ei
%-ban

83,89

bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
•
•

•

23468

23523

20592

87,54

31268

30428

26456

86,94

A támogatás értékű bevételek között teljesült a múlt évben foglalkoztatott közcélú dolgozó
decemberi bérének támogatási összege.
Az intézményi saját bevételek a terv alatt teljesültek. A Tájháznál 782 E Ft bevétel
realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig 4.851 E Ft. A Művelődési Háznál a bevételkiesés
fő okai, hogy a válságos gazdasági környezet mellett 2012. évben a civil csoportoknak jelentős
órakedvezményt biztosított az intézmény és a jubileumi év rendezvényeire a közösségi tereket
ingyenesen bocsátotta rendelkezésükre.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege 20.592 E Ft volt.

Térségi Humánsegítő Szolgálat
2012. évi bevételei és kiadásai

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési c.tám.
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

26437

27581

27581

adatok E Ft-ban
Telj / a mód. Ei
% ban
100,0

7100

7266

7266

100,0

5584

4396
38
39281

4396
38
39281

100,0
100,0
100,0

39121

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a tervnek
megfelelően alakultak.
A dologi kiadások teljesülése 100%.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési bev.
Támogatás értékű
műk. bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

0

5

5

Telj. / Mód. Ei
%-ban
100,0

12897

764

764

100,0

26224

38512

38512

100,0

39121

39281

39281

100,0

A támogatás értékű működési bevételek között 764 E Ft realizálódott, mely az 1 fő
közfoglalkoztatott alkalmazásából adódó támogatási összeg. Az intézmény társulási
feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társult. Ezen normatíva
összege az intézmény eredeti költségvetésében a támogatás értékű bevételek között jelent

•

meg, de ez a támogatás az önkormányzat igénylése alapján az önkormányzat főszámlájára
érkezett, így az intézmény ehhez a bevételéhez irányító szervtől kapott támogatásként jutott
hozzá.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 39.281 E Ft.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2012. évi bevételei és kiadásai

Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

Módosított ei.

Teljesítés

13274

13274

Telj / a mód. Ei
% ban
100,0

3440

3440

100,0

3586
20300

3586
20300

100,0
100,0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012. szeptember 1. napjától kezdte
meg működését. A megtervezett bérek és járulékai szeptember-november hónapokra kerültek
megtervezésre, a dologi kiadások pedig az év utolsó négy hónapjára vonatkozóan. Az
intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban
a tervnek megfelelően alakultak. A dologi kiadások között egyes kiadás nemek tekintetében
túllépés mutatkozott, mely abból adódott, hogy az új intézmény működésének megkezdésekor
felmerültek olyan egyszeri jellegi kiadások, melynek beszerzése mindenképpen indokolt volt.
Ilyen betervezett kiadás volt a dolgozók munkaruha beszerzése, munkaköri alkalmassági
vizsgálatok elvégzése, irodaszer, nyomtatvány beszerzés. Plusz kiadásként jelentkezett az
ivóvíz laboratóriumi vizsgálat költsége, a weboldal készítés, a porszívó vásárlás kiadása.
Összességében az intézmény dologi kiadásai a rendelkezésre álló kereten belül teljesültek.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Intézményi
működési bev.
Támogatás értékű
műk. bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen

Gyomaendrőd, 2013-04-10

Módosított ei.

Teljesítés

67

68

Telj. / Mód. Ei
%-ban
101,49

36

37

102,78

20197

20197

100,0

20300

20302

100,01

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

Ikt. szám: …….. / 2013
Kiegészítő melléklet a 2012. 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

2011/2012 tanév
Iskolai oktatás
Iskolai oktatás 1-4 évf.
274
ebből SNI
9
Iskolai oktatás 5-8 évf.
223
ebből SNI
25
Iskolai oktatás összesen
497
Óvodai nevelés
Százszorszép+Csemetekert
83+14
ebből SNI
5
Óvodai nevelés összesen
97
Mindösszesen
594

2012/2013 tanév
268
11
238
26
506
0
0
0
506

A fenntartó döntése következtében 2012. szeptember 1. napjától az óvodai nevelés kikerült az
intézmény feladat-ellátási köréből.
Előző évhez viszonyítva a tanulók létszáma 1,8%-kal növekedett, míg a sajátos nevelési igényű
tanulók létszáma 8,8%-kal, s az összlétszámon belül aránya 4,7%-os növekedést mutat.
Összességében a 2012. év folyamán átlagosan 500 fő, 22 osztályban (2011/2012 tanév 22 osztály,
2012/2013 tanév 23 osztály) részesült az iskolai oktatásban.
2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása
A következő táblázat szemlélteti a foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszámának
alakulását 2012. évben.
Munkakör

Engedélyezett álláshely
Előző évi
Nyitó
Záró
záró

Dolgozói létszám
Nyitó

Záró

óvodapedagógus

8

5

0

8

0

tanító / tanár

45

44

45

45

44

technikai dolgozó

23,25

19,25

17,75

23,25

16,25

Összesen

76,25

68,25

62,75

76,25

60,25

Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 70 fő, mert a költségvetésben tervezett álláshely
csökkenés fokozatosan (óvodai feladatellátás átalakítása, megszűnése, valamint létszám normalizációs
intézkedés miatti létszám csökkenés) érvényesítette hatását, s év végére az engedélyezett álláshelynek
megfelelő létszám alakult ki.
A tervezettel ellentétben a létszámleépítést nem elbocsájtással kellett végrehajtania az intézménynek,
mert az érintett azonos munkakörben dolgozók (óvodapedagógusok, takarítók, dajkák) éltek a Kjt. adta

lehetőséggel, mely szerint a csökkentendő óraszámot maguk között osztották fel, így az intézményben
jelentősen megnövekedett a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. Az év közbeni takarítói
nyugdíjazás következtében nem történt új dolgozó felvétele, hanem a munkaidő beosztás
átalakításával az óraszám visszaállhatott teljes munkaidőssé.
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 elején –előző évről áthúzódóan- 1 fő 8 órás karbantartó,
1 fő 4 órás konyhai kisegítő 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 60,25 fő.
A 2,5 fő üresnek tűnő álláshelyből, 1 fő ténylegesen tartósan üres álláshely (karbantartói munkakörhöz
kötődően), míg 0,5 fő üres álláshely takarítói munkakörhöz kötődően, s 1 fő álláshely Gyesen lévő
fenntartott álláshelye.
3. Az iskolai tevékenységek alakulása
- A szülők egyre gyakrabban igénylik a gyermekek délutáni felkészítését, napközis csoportjaink
átlagosan 89%-os kihasználtsággal működnek. A napközis foglakozáson résztvevő tanulók létszáma
55 685 napközis nap figyelembe vételével 302 fő. A 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as tanévben
engedélyezett csoportszám 14 (azaz 12 alsó+2 felső). A tanulói létszám növekedésével megegyezően a
napközit igénybe vevők száma az előző évi létszámot 7,5%-kal meghaladja.
- A szervezett intézményi étkeztetést 69 610 élelmezési nap figyelembe vételével, 376 tanuló vette
igénybe. Térítési díj kedvezményre 241 fő volt jogosult és csupán 135 fő fizetett teljes árú térítési
díjat, így az összes étkezői létszám 35,9%-a nem részesült semmilyen kedvezményben. Az előző
évhez viszonyítva 3%-kal nőtt a kedvezményre jogosultak száma.
- Ingyenes tankönyv ellátásban 283 fő részesült, az összes tanulólétszám 55,9 %-a, az előző évhez
képest 2%-kal kevesebben.
- BTM nehézségekkel küzdő tanulók létszáma 61 fő volt a 2011/2012- es tanévben és a 2012/2013-es
tanév folyamán 61 fő.
- Integrációs pedagógiai rendszerben résztvevő tanulók létszáma átlagosan 53 fő volt 2012. 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, s a 2012/2013-as tanévtől további 21 fő
részvételével az 1.a és a 2.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
angol 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, a 2012/2013-as
tanévben sajnos csak a 3. osztályban.

II.

A bevételek alakulása

Az intézmény 2012. évi tevékenységéhez kötődő bevételeket a következő táblázat szemlélteti,
melynek jogcímei külön bemutatásra kerülnek főbb tartalmuk kiemelésével.
Jogcím

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevétel
Támogatás értékű működési bevétel ÁHT-n belül
Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül
Irányító szervtől kapott támogatás
Előző évi kiutalatlan támogatás
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel
Összesen

3 758
1 798
1 114
212 710
0
0
219 380

5 384
5 384
4 291
4 288
0
0
219 961
219 961
0
2003
2 177
2 177
231 813
233 813
Adatok eFt-ban

1. Az alaptevékenység bevételeinek alakulása
Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzatát módosító főbb tételek a követezők:
- szabad kapacitás kihasználásából származó (azaz kiegészítő) tevékenység keretében 2 hetes
nyári foglalkoztató tábor szervezése miatti bevétel (+312eFt),
- diákigazolvány igénylés szabályainak módosulása miatt jelentkező bevétel (+95eFt),
- a tankönyv értékesítés miatti közvetítői jutalék, a szerződésben meghatározott árengedmény
következtében (+372 eFt),
- előző évi étkezési térítési díjból hátralék behajtásából származó bevétel (+26eFt)
- az ideiglenesen meglévő szabad kapacitás kihasználását minél jobban szolgáló bérleti díjakból
befolyt többletbevétel (+667 eFt) … stb.
Az előirányzatosított, nem kötött felhasználású többletbevételek biztosították a forrást a normatíva
visszafizetési kötelezettségre, valamint a pénzeszköz átadásra.
2. Az átvett pénzeszközök alakulása
Az intézmény ÁHT-n belülről átvett pénzeszközei több forrásból származnak a következők szerint:
- központi költségvetési szervtől (602 eFt)
- Útravaló ösztöndíj (Macika) program keretében átvett 602 eFt a Wekerle Sándor
Alapkezelőtől,
- fejezeti kezelésű előirányzattól Eu-s programokra (1 111 eFt)
- a TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás program keretében, 2010. évben megnyert
„Merj a legjobb lenni” című pályázatból lehívott forrás 1 111 eFt összegben, a záró PEJ
elfogadása következtében, s csupán 3 eFt visszatartása mellett,
- elkülönített állami pénzalaptól (702 eFt):
- Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének
köszönhetően az intézmény 2012. januárjában részt vehetett közfoglalkoztatásban (rövid és
egyéb jellegű), s lehívásra kerülhetett 230 eFt a kiadások ellentételezésére, továbbá
- 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra az Első munkahely garancia
program keretében 8 órás megüresedett takarítói álláshely került betöltésre, s a 100%-os
támogatás keretében lehívott forrás 472 eFt,
- helyi önkormányzattól (1 873 eFt):
- a Csárdaszállás Község Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés értelmében
az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezetlen részét finanszírozniuk kell,
a bevételek és a kiadások különbözetének pénzügyi rendezése a 2011. gazdasági év helyett
2012. évben történt meg,
- a Bethlen Gábor Alapkezelő zRt támogatásával, a Határtalanul program keretében,
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című nyertes, de utófinanszírozott pályázathoz
kapcsolódó működési célú pénzeszköz átvétel (1123eFt).
Az intézmény 2012. utolsó negyedévében benyújtotta a pályázathoz kapcsolódó elszámolást,
azonban az Alapkezelőtől sajnálatos módon év végéig nem érkezett meg a támogatás, így vált
szükségessé az előirányzat átcsoportosítás többlet támogatási igény nélkül.

Az pénzeszköz átvétel előirányzat csökkentésére volt szükség az eredeti költségvetésben
megtervezettek módosítása miatt pl: 2011. évi kompenzáció előleg (335eFt), létszámleépítéshez
kapcsolódó támogatás (713eFt) kivezetése miatt.
3. Az irányító szervtől kapott támogatás alakulása
Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzatát módosító főbb tételek a következők:
- önkormányzati tartalékból átvetett összeg, a biztonságos működés érdekében beépített létszám
személyi jellegű juttatás vonzatának biztosításához (+ 2 000eFt),
- 2012. évi bérkompenzáció beépítése (+ 9 826 eFt),
- az úszásoktatás költségeinek beépítése (+ 518 eFt),
- a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete szerinti normatív állami támogatáshoz
kapcsolódó módosítások (visszafizetés - 2 676eFt, szakmai, informatikai normatíva rendezése 435eFt),
- a költségvetési törvény 5. számú mellékletében meghatározott központosított előirányzatokból
pályázati úton nyert források, mint
- a 26/2012.(V.9) KIM rendelet alapján elnyert támogatás az integrációs felkészítésre,
valamint a részt vevő pedagógusok kiegészítő illetményére (+1 650eFt)
- a 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján elnyert támogatás az integrációs pedagógiai
rendszer és az abban dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményének finanszírozására
(2 178eFt, ebből 394 eFt beállítva),
- óvodai feladat-ellátás módosulása: Csemetekert óvoda miatt jelentkező 2 havi (júlaug.)feladatellátás és zárolás (+2 432eFt, - 223eFt), majd a Százszorszép óvodai telephely kiválása
miatti zárolás (- 5029eFt)
- Határtalanul pályázathoz kapcsolódó rendezés (- 1 123eFt) … stb.
Az irányító szervtől kapott támogatáshoz kapcsolódik többek között az előző évi pénzmaradvány
részét képező kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás) beépítése 2 003 eFt összegben.
Továbbá a fenntartó által jóváhagyott 2 177 eFt összegű pénzmaradvány beállítása is megtörtént, mely
kötelezettséggel terhelt összeg felhasználásra került az előző évi kiegészítő mellékletben felsoroltak
szerint.

III.

A kiadások alakulása

Az intézmény 2012. 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
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb finanszírozási kiadás
Felhalmozási kiadás
Összesen

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

147 643
39 921
27 162
1 114
3 540
0
0
219 380

Teljesítés

154 006
154 006
41 433
41 442
29 993
29 991
2 814
2 814
3 311
3 311
0
- 78
246
246
231 813
231 732
Adatok eFt-ban

1. A 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:
- önkormányzati tartalékból átvett összeg (+ 2 000eFt),
- a 2012. évi bérkompenzáció beépítése (+ 9 826 eFt),
- pályázaton nyert összegek bérjellegű kifizetései (+972 eFt),
- közfoglalkoztatottak, Első munkahely garancia programban részt vevő bérének beépítése ( +584
eFt),
- nyári foglalkoztató tábor szervezése miatti megbízói díj ( +120eFt),
- 2011. évi jóváhagyott, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány beépítése (+567 eFt),
- óvodai feladat-ellátás módosulása: Csemetekert óvoda miatt jelentkező feladatellátás és zárolás
(+847eFt, - 35eFt), majd a Százszorszép óvodai telephely kiválása miatti zárolás (- 4 308eFt),
- normatíva visszafizetés a nagyszámú betegszabadság következtében keletkező megtakarításból,
létszám mozgásból (- 1 491eFt) … stb.
Az év közben szükségessé vált előirányzat-módosítások következtében a két főelőirányzat 100%-os
teljesítése figyelhető meg.
Az év közben teljesített kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak, az eredeti költségvetésben
meghatározott létszám intézkedések betartása miatt.
2. A dologi kiadások alakulása
A dologi kiadások módosított előirányzatát kialakító főbb tényezők a következők:
- pályázaton nyert összegek beépítése (+1 450 eFt),
- 2011. évi jóváhagyott, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány beépítése (+1 610eFt),
- úszásoktatás kiadásainak beállítása (+518eFt),
- nyári foglalkoztató tábor szervezése miatti kiadások finanszírozása ( +192eFt),
- főelőirányzatok közötti átcsoportosítás beépítése (-719eFt),
- óvodai feladat-ellátás módosulása: Csemetekert óvoda miatt jelentkező feladatellátás és zárolás
(+1 585eFt, -188eFt), majd a Százszorszép óvodai telephely kiválása miatti zárolás (- 721eFt),
- normatíva visszafizetési kötelezettség rendezése (-452 eFt)… stb.
Az ismertetett főbb előirányzat-módosítások hatására a dologi kiadások év végi teljesítése 100,0%.
Összességében a dologi kiadások teljesülése a tervezettnek megfelelően alakult, köszönhetően a
kiadások folyamatos kontrollálásának, az egyes dologi kiadások ütemezésének betartásának, a
gázenergia szolgáltatókkal történt egyezetésnek következtében az általány számlázás miatti túlfizetés
rendezésének, illetve a racionális és az átgondolt gazdálkodásnak.
3. Az egyéb kiadási jogcímek alakulása
A támogatásértékű működési kiadás ÁHT-n belülre (helyi önkormányzatnak) több tételből tevődik
össze:
- a TÁMOP 3.4.3 pályázathoz kötődően az előző fejezetben ismertetettek szerint 1 114 eFt
került visszafizetésre a fenntartó által előző évben rendelkezésre bocsátott előlegből,
- Csárdaszállás Község Önkormányzatával szemben fennállt követelés miatti, az előző évi
pénzeszköz átadás rendezése a fenntartó felé (750 eFt)
- az utolsó előirányzat-módosításkor végrehajtott, az év végi átadás-átvételi pénzügyi
folyamatok gördülékeny és átlátható rendezése érdekében történt átvezetés:
- „év végi” függő tételek összege 832 eFt,
(1. pedagógus jubileumi jutalom: 599 869 Ft, jogviszony megszüntetése miatt hó közi bér: 96 987 Ft
2. technikai dolgozó (takarító) jogviszony megszűnés miatti hó közi kifizetés: 51 514 Ft,
3. pedagógus fizetési előleg: 83 333 Ft)

- az Első munkahely garancia programhoz kapcsolódó 2012. december havi bér finanszírozását
szolgáló támogatás (118eFt).
Az ellátottak pénzbeli juttatása (3 311 eFt) az ingyenes tankönyvek értékéhez kötődik főként, s ehhez
kacsolódik a szükséges előirányzat-módosítás döntő hányada is, valamint tartalmazza az Útravaló
ösztöndíj program keretén belül kifizetett tanulói ösztöndíjat 224eFt összegben.

A -78 eFt összegű egyéb finanszírozási kiadás a költségvetési aktív átfutó elszámolások 2012. évi
forgalmához kötődik.
4. Felújítási, felhalmozási kiadások
Az intézmény a szakmai, informatikai kötött felhasználású normatíva terhére 246 eFt összegben
nagykapacitású projektort vásárolt, mely a 2012. év egyetlen felhalmozási kiadását jelenti.
4. Tárgyévi pénzmaradvány
A 2012. gazdasági évben pénzmaradvánnyal nem rendelkezik az intézmény, viszont a következő
összegek (összesen 1 784 152 Ft) a fenntartó önkormányzat tartalékában szerepelnek az intézmény
gazdálkodásához kapcsolódóan:
- az Első munkahely garancia programhoz kapcsolódó, 2012. december havi bér fedezete 118 110 Ft
összegben (személyi juttatás 93 000 Ft, járulék 25 110 Ft),
- a 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján elnyert támogatásból fel nem használt, kötelezettséggel
terhelt 1 784 152 Ft, azaz
- az integrációs pedagógiai rendszer -dologi kiadás 926 152 Ft- és az abban dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményének –személyi juttatás 675 590 Ft,
járulék 182 410 Ft- finanszírozására.

5. A vagyon alakulása
Az intézmény mérlegfőösszege 175 319 eFt, így az előző évhez viszonyítva 1,1%-os csökkenés
állapítható meg.
A befektetett eszközök év végi állománya szintén 175 319 eFt, mely 19,2%-kal kevesebb, mint az
előző évi köszönhetően a feladatellátás változása, átszervezés miatti eszköz kivezetésnek
Az immateriális javak nettó értéke 54,7%-kal, az ingatlanoké 16,7%-kal, míg a gép, berendezések
értéke 47,4%-kal csökkent
Az ingatlanok esetében a csekély összegű, karbantartókkal elvégeztetett saját vállalkozásban végzett
beruházás, állagmegóvás nem pótolta az amortizáció okozta értékcsökkenést.
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.
6. Könyvviteli szolgáltatás
Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet45.§ (1) bekezdése szerint, az intézmény esetben a könyvviteli
szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelős személy Kondor Ildikó,
regisztrációs száma: 180563.
Gyomaendrőd, 2013. március 7.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
megbízott gazd. Ügyintéző

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
OM azonosító: 028298

5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu
Intézményi beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
A 2012. évi feladat ellátás ez előirányzatoknak megfelelően, folyamatosan teljesült.
1. Tanulólétszám alakulása
Megnevezés
Óvoda
Gyomaendrőd

2011/2012 tanév
2011. okt.
38
29

ebből SNI

1

2012/2013 tanév
2012. okt.

Változás
+/0
0

-38
-29

0

-1

Csárdaszállás

9

0

-9

ebből SNI

0

0

0

412
204
188

412
198
184

0
-6
-4

22

21

-1

0

0

0

Csárdaszállás

16

14

-2

ebből SNI

0

0

0

Általános iskola 1-8.
1-4. évfolyam
Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló

0

0

0

5-8. évfolyam
Gyomaendrőd

ebből magántanuló

208
208

214
214

6
6

ebből SNI

35

31

-4

0

0

0

Kollégium

27

17

-10

ebből SNI

12

9

-3

ebből magántanuló

Intézményünk feladat ellátása 2012 szeptemberétől óvodai neveléssel, oktatással csökkent, a
gyomaendrődi telephelyen 29 fő, a csárdaszállási telephelyen 9 fő ellátotti létszámmal.
Az általános iskolai oktatásban részt vevők száma 2012/2013 tanévben a gyomaendrődi telephely
esetében összességében 2 fő létszámmal növekedett, a csárdaszállási telephely esetében viszont 2 fő
létszámmal csökkent az előző tanévhez képest.
A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma összességében 5 fő létszámmal csökkent.
2013/2013 tanévben a SNI tanulók megoszlása a következő:


súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos 1 fő;



beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos 22 fő, amelyből 5 fő kollégista;



megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
SNI 29 fő, melyből 4 fő kollégista.

*megj.: a normatív állami támogatás igénybevételénél a törvényben meghatározott módon a
kollégiumi ellátást igénybevevőkre e jogcímen is megtörtént a hozzájárulás igénylése, tehát
összességében a megfelelő besorolásban 61 főre.
A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő 1-8. évfolyamos oktatás esetében az 1-4.
évfolyamos tanulók a tagintézmény területére járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskolabusszal

járnak be a csárdaszállási-, illetve hunyai telephelyről az intézményi társulás székhelye szerinti
intézményébe.

2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Megnevezés

Nyitó létszám
Gyomaendrőd Csárdaszállás

Záró létszám
∑

Gyomaendrőd Csárdaszállás

∑

pedagógus
41
2
43
41
2
43
óvodapedagógus
2
1
3
0
0
0
oktatást segítő
5
0
5
4
0
4
technikai dolgozó
18
0
18
15
0
15
69
62
∑
66
3
60
2
Változás:
 szeptembertől az óvodai feladat átszervezés következtében 3 fő óvodapedagógussal, illetve 1
fő oktatást segítővel csökkent a dolgozói létszám.
3. Iskolai tevékenység alakulása
Csoportok száma:
A csoportok számában a 2012/2013 tanévet érintően az előző évhez képest az alábbi változások
történtek:


Gyomaendrőd:
¾ óvodai feladat ellátás átszervezésével az intézmény feladat ellátása tekintetében
megszűnt az óvodai csoport;
¾ 17 osztály /az előző évhez képest 1 esetben összevonás történt/;
¾ 2 összevont csoport /gyógypedagógiai ellátás céljából/.



Csárdaszállás:
¾ óvodai feladat ellátás átszervezésével az intézmény feladat ellátása tekintetében
megszűnt az óvodai csoport;
¾ 1 összevont csoport /1-4 évfolyam/

Napközis foglalkozás:
Foglalkozási naplók szerint a naponként összesített ellátást igénylők száma:


január-augusztus időszakban:
¾ 1-4. évfolyam: 19 463 napközis nap figyelembe vételével 158,24 fő
¾ 5-8. évfolyam: 10 128 napközis nap figyelembe vételével 82,3 fő



szeptember-december időszakban:
¾ 1-4. évfolyam: 10 912 napközis nap figyelembe vételével 176,11 fő
¾ 5-8. évfolyam: 7 068 napközis nap figyelembe vételével 114,0 fő

Intézményi étkezés:
52 463 élelmezési nap figyelembevételével 279,58 fő kedvezményes étkezésre jogosult tanuló vette
igénybe az intézményi étkeztetést.

Ingyenes tankönyv ellátás:
Ellátásban a gyomaendrődi telephelyen 282 tanuló, a csárdaszállási telephelyen 14 tanuló részesült.
4. Normatív állami támogatás alakulása

Megnevezés
Eredeti előirányzat
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Módosított előirányzat
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Előirányzat összesen
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Év végi elszámolás/zárszámadás
Gyomaendrőd
Csárdaszállás

3.sz. melléklet
106 519 000
100 676 000
5 843 000
‐3 347 000
‐2 635 000
‐712 000
103 172 000
98 041 000
5 131 000
103 210 667
98 498 000
4 712 667

8.sz. melléklet
10 652 000
5 817 000
4 835 000
‐589 000
‐166 000
‐423 000
10 063 000
5 651 000
4 412 000
10 103 633
5 724 000
4 379 633

∑
117 171 000
106 493 000
10 678 000
‐3 936 000
‐2 801 000
‐1 135 000
113 235 000
103 692 000
9 543 000
113 314 300
104 222 000
9 092 300

II. Bevételek alakulása
1. Intézményi működési bevételek alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

100 e Ft
767 e Ft
767 e Ft

A többlet bevétel jelentős része az év közben a kapacitás magasabb szintű kihasználása kapcsán
kiadott terembérleti díjakból, illetve a különböző kártérítésekből származik.
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

7 914 e Ft
9 636 e Ft
12 743 e Ft

Az átvett pénzeszközök részét képezi a teljesítések között az előző évi működési célú pénzmaradvány
alulfinanszírozás miatti átvétele 3 108 e Ft összegben.
Részét képezik továbbá az alábbiak:


NTP-RITP-11 számú pályázat kapcsán 9 00 e Ft



NTP-FÉT-11 számú pályázat kapcsán 800 e Ft



Útravaló Ösztöndíj Program 253 e Ft



közcélú foglalkoztatás kapcsán támogatás 256 e Ft

3. Önkormányzati támogatás alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

205 528 e Ft
222 785 e Ft
222 785 e Ft

Az önkormányzati támogatás növekedése a kiadási jogcímek között szerepeltetett tételek összegével
kerültek módosításra az év folyamán.
Az Önkormányzat előfinanszírozta a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0170 azonosító számú pályázat
kiadásait, melynek elszámolása bár 2012 évben megkezdődött, év végére nem teljesült, a kifizetési
kérelem elfogadásra vár összességében 5 939 e Ft összegben. Az év végével 2 667 e Ft-tal került
növelésre az önkormányzati támogatás az intézmény gázenergia szolgáltatásának túllépése kapcsán,
annak ellentételezésére.
4. Felhalmozási bevételek
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

0 e Ft
7 e Ft
7 e Ft

Az év közben értékesített leselejtezésre kerülő eszközökből származott összességében 7 e Ft bevétel.
III. Kiadások alakulása
1. Személyi juttatások alakulása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

137 166 e Ft
143 669 e Ft
143 669 e Ft

Az eredeti előirányzathoz képest év közben a személyi juttatások előirányzata 6 503 e Ft-tal
növekedett az alábbiak szerint:


2012. évi bérkompenzáció 6 388 e Ft



2011.12.01 – 2012.02.28. időszak alatt megvalósult közcélú foglalkoztatás bérkifizetései 226 e
Ft



Óvodai feladat ellátás átszervezés – 1 997 e Ft



Létszámcsökkentés pályázata /hunyai telephely/ 203 e Ft



TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0170 azonosító számú pályázat kapcsán a pályázatban résztvevők,
megvalósítók személyi jellegű juttatásai 1 181 e Ft



év végén átvezetés összesen 502 e Ft

A személyi juttatások kiadásai a tervezettnek, illetve előirányzatoknak megfelelően alakultak. E
kiadási jogcímeket érintően a feladatátszervezések különösebb, a terezettől eltérő változást nem
eredményeztek, a dolgozói létszám a működtetéshez elengedhetetlenül szükséges, minimális szinten
maradt.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

37 313 e Ft
38 405 e Ft
38 405 e Ft

Az eredeti előirányzathoz képest év közben a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 092 e Fttal növekedett az alábbiak szerint:



2012. évi bérkompenzáció 1 730 e Ft



2011.12.01 – 2012.02.28. időszak alatt megvalósult közcélú foglalkoztatás foglalkoztatói
közterhei 30 e Ft



Óvodai feladat ellátás átszervezés – 671 e Ft



Létszámcsökkentés pályázata /hunyai telephely/ 55 e Ft



TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0170 azonosító számú pályázat kapcsán a pályázatban résztvevők,
megvalósítók munkaadókat terhelő járulékai 300 e Ft



év végén átvezetés összesen -352 e Ft.

A munkaadóakt terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódva a
tervezettnek, illetve előirányzatoknak megfelelően alakultak. E kiadási jogcímek esetében is
megállapítható, hogy a feladatátszervezések különösebb, a terezettől eltérő változást nem
eredményeztek, a dolgozói létszám a működtetéshez elengedhetetlenül szükséges, minimális szinten
maradt.
3. Dologi kiadások
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

35 403 e Ft
45 894 e Ft
45 894 e Ft

Az eredeti előirányzathoz képest év közben a dologi kiadások előirányzata 10 491 e Ft-tal növekedett
az alábbiak szerint:


A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott, 2011. évi
működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 761 e Ft



a 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján informatikai fejlesztési feladatok támogatása
pályázat kapcsán elnyert összegből utólagos ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy
nem számolható el egy 108 e Ft értékben, a pályázat terhére megvásárolt eszköz. Az
elszámolástól az ellenőrzésig eltelt időszakra 19 e Ft kamat számítandó fel a jogosulatlanul
felhasznált, vissza nem fizetett összegre, így összességében -127 e Ft támogatás visszafizetés
keletkezett



elnyert pályázatok megvalósítása kapcsán felmerült dologi kiadások 1 924 e Ft



óvodai feladat ellátás átszerezése kapcsán kivezetés – 1 657 e Ft



az intézmény tanulóinak úszás oktatása kapcsán felmerülő fürdő belépők támogatása 325 e Ft



a 2011. évi CLXXXVIII. számú, 2012. évi költségvetésről szóló törvény 8. sz. melléklet 5.
pontja alapján az oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012 tanévi, illetve 2012/2013 tanévi
nyitó statisztikai létszáma alapján igényelt szakmai, tanügy igazgatási, informatikai feladatok
támogatásának 50%-át akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére
és fenntartására kell fordítani. Ennek következtében korrigálni szükséges a dologi kiadásokat
361 e Ft-tal



TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0170 azonosító számú pályázat megvalósítása kapcsán felmerült
dologi kiadások összege 2 730 e Ft



év végi átvezetések 1 229 e Ft



gázenergia szolgáltatás kiadásainak ellentételezése 2 667 e Ft

E kiadási jogcímek esetében is megállapítható, hogy a feladatátszervezések különösebb, a terezettől eltérő változást nem eredményeztek.
Összességében megállapítható, hogy éves szinten a dologi kiadások is a tervezettnek, illetve
előirányzatoknak megfelelően teljesültek.
A gázenergia szolgáltatás díja az egyetlen kiadás, amely a vártnál jelentősebb teljesítéssel zárt. Ennek
oka, hogy az év elején két hétig meglehetősen hideg idő volt, mely időszak alatt a székhely
intézményben 4 000 m3-rel több gáz fogyott, mint az előző év megegyező időszakában.
Mivel azonban a tervezett költségvetés a működéshez legszükségesebb kiadásokat tartalmazza amelyek szükségességükből adódóan természetesen felhasználásra kerültek – az intézmény az év
végére minden törekvése ellenére sem tudott semmilyen egyéb kiadásainál ekkora mértékű
megtakarítást, vagy bevételeinél ekkora mértékű bevételt elérni.
Az ellátotti létszám az előző évhez képest nem növekedett, így plusz normatíva igény sem keletkezett.
4. Működési célú pénzeszközátadás
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

0 e Ft
4 293 e Ft
4 293 e Ft

E kiadási jogcímen szerepel a Csárdaszállási tagintézmény 2011. évi átvett önkormányzati támogatása,
a Hunya Község Önkormányzatának pedagógus álláshely csökkentés kapcsán kiutalt támogatás
összege valamint a 2012. december havi intézményi kifizetések között kiutalt bérelemek 833 e Ft
összegben.
5. Ellátottak juttatása
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

3 660 e Ft
2 698 e Ft
2 698 e Ft

Év végével 962 e Ft átvezetésre került a tartósa tankönyvek vásárlása kapcsán a dologi kiadások közé.
6. Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

0 e Ft
1 997 e Ft
1 997 e Ft

A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0170 azonosító számú, illetve NTP-OKA pályázatok megvalósítása
kapcsán kerültek beszerzésre az eszközök 1 997 e Ft összegben.
IV. Tárgyévi pénzmaradvány
Intézményünknek nincs 2012. év végével pénzmaradványa.

V. Vagyon alakulása
Év végével a mérlegfőösszeg 115 047 e Ft.
A befektetett eszközök állománya 2012.12.31. napján 115 047 e Ft, mely az előző évhez képest 21 644
e Ft-tal csökkent az év közben megvalósult óvodai feladatátszervezés-, illetve az intézmény speciális
tagozatának korábbi épületegységéből történő áthelyezése kapcsán, év végével az intézménynek
nincsenek követelései-, kötelezettségei-, függő-, ill. átfutó kiadásai ill. bevételei.
VI. Összegzés
A 2012. évre kitűzött feladatait az intézmény teljesítette, a működési kiadásokhoz a forrás túlnyomó
részt biztosított volt.
Gyomaendrőd, 2013. március 9.

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
Szöveges értékelés a 2012 évi költségvetési
beszámolóhoz

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium életében a 2012. év a változások éve lett.
Az oktatás szerkezeti átalakítása érintette Intézményünket is, ami jelentős bizonytalansággal is járt. A
középiskolás korú tanulói létszám csökkenés iskolánkban is jelentkezik, az utóbbi
évek alatt
fokozatosan 1 osztálynyi tanulóval van kevesebb .
A pedagógiai oktató-nevelő munkában a minőségi szint megtartására törekszünk, a pedagógusok
egzisztenciális bizonytalansága ellenére. A kimeneti követelmények változása, változtatása miatt a
hosszú távú szakmai munka sikere - sikertelensége jelenleg objektíven nem mérhető, a diákok
sikeres továbbtanulása nem mindig a befektetett munka színvonalát tükrözi. A felsőoktatási törvény
változása során , a költségtérítéses képzés arányának növelése következtében a továbbtanulás
lehetősége sok család számára elérhetetlenné válik, így csökken a felsőoktatásba jelentkezők száma,
csökken a motiváció, a nevelő munka hatékonyságát korlátozza, és diákok jövőkép kialakítását
negatívan befolyásolja.
1.Feladatellátás általános értékelése:
A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves
átlagállománya 2012 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

2012/2013

283

0

27

300
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2009

100

2010

50

2011

0
Gimnázium Szakközépiskola kollégium

Ellátotti létszám alakulás:
Megnevezés

Létszám / fő

2011 évi stat isztika alapján : iskolai oktatás 9 évf

74

10 évf

65

iskolai oktatás 11-évf

69

12 évf

58

iskolai oktatás 13 évf

27

kollégiumi ellátott

29

SNI magántanuló betegség miatt

0

nyelvi felkészítő képzésben részt vevő

23

bejáró tanuló gimn.

35

bejáró tanuló szakk.

0

koll. lakhatás feltételei gimn.

29

koll. lakhatás feltételei szakk.

0

Főállásra átszámított pedagógus létszám:

25 fő

2012 évi stat isztika alapján : iskolai oktatás 9 . évf.

43

10 évf

73

iskolai oktatás 11- évf

64

12 évf

69

iskolai oktatás 13 évf

34

kollégiumi ellátott

27

SNI magántanuló betegség miatt

0

nyelvi felkészítő képzésben részt vevő

20

bejáró tanuló gimn.

31

bejáró tanuló szakk.

0

koll. lakhatás feltételei gimn.

27

koll. lakhatás feltételei szakk.

0

5731 élemezési nap tartós 4,85
12,66
3
v 13,46

kedvezményes étkezés középiskola
beteg
többgy.
kedvezményes étkezés kollégium
beteg

gyvt
2826 élelmezési nap tartós
3v

0
2,26
11,865

többgy.
gyvt
ingyenes tankönyvr jogosult tanuló

104

osztályfőnök

11

Főállásra átszámított pedagógus létszám:

22,37fő

Középszintű érettségi vizsgát tett tanuló

92 fő

Az 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
2012/2013 statisztikai adatok alapján: 25,72 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.
2012.09.01-től a Varga Lajos Sportcsarnokot működtetésre átadtuk a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft-nek.
43 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot.
2. Bevétel alakulása:

Az intézmény működési támogatásának alakulása: e/Ft
Eredeti előirányzat
128495

Módosított előirányzat
131106

Teljesítés
131106

Már a költségvetés készítésekor jeleztük, hogy a megállapított támogatás nem elegendő, majd a
beiskolázási adatok után világossá vált, hogy a költségeket tovább csökkenteni nem lehet, a támogatás
nagysága pedig az minimumfeltétel teljesítéséhez elegendő csak.
Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Intézményi működési bevétel: e/Ft
Módosított előirányzat
Teljesítés
6847
6847
Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult. Az Intézménynek nem maradt olyan
bevételi forrása, amivel a kiadások pótolhatók lettek volna. A betervezett eredeti előirányzatot a
kollégium nyári bérbeadásával teljesíteni tudtuk.

Átvett pénzeszközök:
877 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól ösztöndíj címen, mely a mentorok és
mentorált tanulók ösztöndíj kifizetését tartalmazta. Az elmúlt évekhez képest igen lecsökkent a
támogatottak száma, forráshiányra panaszkodva. Másik probléma a támogatással, hogy a kifizetés
kiszámíthatatlan, nem nyújt egyenletes segítséget a rászoruló diákoknak.
3.Kiadások alakulása:
Személyi juttatások: e/ft
Módosított előirányzat
89444

Teljesítés
89431

A személyi juttatás alakulása a tervezetthez képest jelentősen módosult, ugyanis év közben többen
nyugdíjba mentek, illetve nyugdíjas státuszuk mellett tovább dolgozók végleg itt hagyták iskolánkat.
Ez a többi pedagógusnak jelentős túlórát keletkeztetett, mivel
megfelelő szakos főállású
munkavállalót a tört órák miatt felvenni nem tudtunk.
Dologi kiadások: e/ft
Eredeti előirányzat
26919

Teljesítés
26904

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 közben a közüzemi
díjakon kívül alig jutott egyéb beszerzésre, karbantartásra. Jelentős normatíva visszafizetés keletkezett
a bejövő tanulók létszáma miatt, aminek jelentős részét a dologi kiadásokból kellett elvenni.

3.Felújítások, beruházások alakulása:
e/ft
2012 évben nem volt felújítás, beruházás.
4. Vagyon alakulása:

Megnevezés/eszközök állománya
Tárgyévi
állomány
értékben
Tárgyévi
állomány
értékben

Immateriális
javak

nyitó 1624
bruttó
záró 1817
bruttó

Ingatlanok
és vagyoni
ért. jogok
187856

Gépek,
berendezésekf
elszerelések
47040

106170

33150

Gyomaendrőd. 2013-03-08

Csorbáné Balogh Éva
Mb. gazdasági vez.

e/Ft
Üzemeltetésrek Összesen
ezelésre átvett,
átadott eszözök
1973
238493

384

141521

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. 81. /2013.
2012. év végi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Intézményünk 2012. évi költségvetési főösszege 522 974 E Ft, mely 14,3%-kal 65 618 E Ft-tal haladta
meg a 2011. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt az oktatási intézmények
étkeztetésének egész éves megtervezése, mind bevételi, mind kiadási oldalon, másrészt a dologi
kiadások egyes jogcímeinek előző évi teljesítéshez történő kiigazítása, továbbá a soros lépések és
garantált bérminimumok növekedéséből adódóan a személyi juttatás előirányzatában is növekedés
tapasztalható az előző évihez képest.
Kiadási oldalon :
• az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege:
272 138 E Ft
• az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege:
250 836 E Ft
• fejlesztés
0 E Ft
Bevételi oldalon:
• Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
176 324 E Ft
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
207 965 E Ft
• Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj
bevétel 27 464 E Ft
• Támogató Szolgálat működési támogatása:
8 835 E Ft
• Önkormányzati finanszírozás keretében átadott normatíva bevétel
a költségvetés törvény 17. a) pontja alapján
42 228 E Ft
• Működési célú pénzeszközátvétel:
1 770 E Ft
• Önkormányzati támogatás- működési célú:
58 388 E Ft
• Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú:
0 E Ft
Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére három alkalommal került sor 2012. évben:
1. 2011. évi állami normatíva elszámolás

Belső ellenőrzés

Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra az egyes jogcímeknél megállapított
mutatószámok tekintetében, mely lényeges, jelentős változást nem eredményezett a 2011. évi
állami normatíva elszámolásában az intézményi adatokhoz képest.
2. Az intézmény 2010-2011. évi gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése
Belső ellenőrzés
Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra, mely mérleg tételt nem érintett, a feltárt
hiányosságok részben az ellenőrzés ideje alatt, részben azt követően korrigálásra kerültek.
3. A Támogató Szolgálat működési támogatásának felhasználása
Magyar Államkincstár
A lefolytatott elenőrzés során a benyújtott elszámolást mind formailag, mind tartalmilag
elfogadta az ellenőrző hatóság, hiányosság nem került feltárásra.

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az intézmény FEUVE szabályzatában
rögzítettek szerint 2012. évben folyamatosan érvényesítve volt.

I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám átlagos alakulása 2012. évben ( mutatószám alapján):

Ellátási forma

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

2012. december 31 – én az
Intézményi
szolgáltatásokat átlagosan
igénybevevők száma
171 fő
10 fő
0 fő
76 fő
258 fő
23 fő
10 fő

150 fő
27 fő
800 fő

138 fő
24 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 és átmeneti ellátás tekintetében a sorbanállók száma kevesebb volt az előző évihez
képest, de az ellátási formára az igény folyamatos volt, melynek köszönhetően az intézményi egységek
kihasználtsága közel 100%-os volt egész évben.
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 ellátottaink. December 31-én a ténylegesen felvett szociális étkezésben
részesülő ellátottaink száma 319 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 95 fő -, valamint néhány esetben beköltöznek az idős otthonainkba.

Az élelmezési adagok 2012. évben az alábbiak szerint alakultak az átszervezést követően:
Étkezés
t
igénybe
vevők
Reggeli
Tízórai
Ebéd
száma
átlagos igénybevétel
az
átszerve
Oktatási
Oktatási
zést
Tízóra intézmény
Óvodai
Bölcsödei Dolgozói Külső
követőe intézménye Idős
Eb
Idős ellátás
k
ellátás i
ek
étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés öss
n
Január

47

179

659

798

433

341

59

102

13

Február

47

161

638

789

436

285

56

97

20

Március

46

174

653

797

431

343

47

95

15

Április

36

176

497

702

418

310

46

78

13

Május

42

177

659

766

450

365

48

94

15

Június

24

175

315

714

440

231

48

82

33

0

171

10

81

449

107

48

63

16

0

172

21

62

444

65

52

59

18

41

175

703

795

431

308

43

79

14

38

178

646

740

438

296

43

80

15

41

179

722

815

423

320

41

83

14

33

177

545

800

409

222

31

68

5

Július
Auguszt
us
Szeptem
ber
Október
Novemb
er
Decemb
er

A befizetések és lemondások alakulása 2012. évben az oktatási intézményekben:

Intézményünk az oktatási intézmények étkeztetése kapcsán a 2012. évben is igyekezett valamennyi
elvárásnak megfelelni, az oktatási intézményekkel egyeztetve igyekezett az év során a felmerülő
problémákat megoldani, kiküszöbölni. Az étkezést igénybevevők létszám csökkenése csak a
betegségek időszakában és a szünidők ideje alatt volt tapasztalható az év során.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 140 fő.
Közfoglalkoztatottak száma: 10 fő
Pályakezdő foglalkoztatási program keretében: 10 fő
Támop program keretében foglalkoztatottak száma: 4 fő

A 2012. 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
10-12 fő közfoglalkozatottat alkalmazott intézményünk, mely doglozók 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 tecnikai 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.
II.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):

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
Tárgyi eszköz értékesítése
Intézményi működési bevételek összesen
Előző évi pénzmaradvány átvét.

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
ban
218 343
217 263
17 086
17 086
235 429
234 349

eFt220 618
17 173
237 798

1 770

9 909

13 195

0

0

0

8 835

0

0

7 960

0

0

268 980
0
522 974
0

299 603
0
543 861
271

290 266
900
542 159
271

Saját bevételek:
Az egyéb saját bevételek módosított előirányzata 2012. december 31-én 217 263 E Ft.
Év közben a Blaha és a Jókai úti óvoda önkormányzati óvodába történő átszervezéséből adódó
bevétel kiesés került csökkentésre a megfelelő bevételi jogcím esetében.
Az intézményi ellátási díjak 220 618 E Ft összegben teljesültek, mely 1,5%-kal, 3 355 E Ft
összeggel magasabb, mint a tervezett módosított előirányzat.
A többletbevétel egyrészt a szociális étkeztetés, másrészt a nappali ellátás, harmadrészt a
vendégétkeztetés jogcímeknél keletkezett bevételi többletből adódik. Egyéb jogcímek esetén közel
azonos összegben kerületek teljesítésre a bevételi jogcímek, mint a tervezett előirányzatok.
Áfa bevételek, visszatérülések:
A teljesítés a módosított előirányzattal közel azonos színtű, az ÁFA köteles tevékenységből
származó térítési díjak ÁFA bevételeit foglalja magába.
Támogatás értékű működési bevételek
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 13 195 E Ft.

Ezen jogcímen intézményünk 1 770 E Ft összegű bevételt tervezett, mert a
költségvetés tervezésekor nem volt ismert a 2012. évi közfoglalkoztatás. A jogcímen
teljesült bevétel a fedezete egyrészt a TÁMOP program keretében foglalkoztatottak
bérének, valamint a közfoglalkoztatott bérének is. Év közben különbőző programok
keretében (téli közfoglalkoztatás, pályakezdők rövidtávú foglalkoztatása, stb.)
foglalkoztatott intézményünk Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalókat,
átlagosan 8-12 fő létszámmal.
Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2012. I. félévében beépítésre
kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely
jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Eredeti 2012. év
Állami normatíva

eFt
Módosított EI / Teljesítés 2012. év
168 364 Állami normatíva (igénylés szerint)

Oktatási intézmények étkezési
normatívája

Társulási normatíva (igénylés
42 228 szerint)
Oktatási intézmények étkezési
normatívája
Támogató Szolg. Működési tám. FSZH
Bérkompenzáció
Közérdekű felajánlás
Óvodai átszervezést követő többlet
állami normatíva bevétel

Nem önkormányzati forrásból
finanszírozott -Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
Fejlesztési támogatás
(önkormányzattól)
Működési támogatás (önkormányzattól)

Nem önkormányzati forrásból
finanszírozott -Felügyeleti szervtől
210 592 kapott támogatás
Fejlesztési támogatás
0 (önkormányzattól)
Működési támogatás
58 388 (önkormányzattól)

Önkormányzati támogatás összesen
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
össz.

58 388 Önkormányzati támogatás összesen
Felügyeleti szervtől kapott
268 980 támogatás összesen

eFt
168 364
7 960
42 228
8 835
12 094
170
1 564

241 215
0
58 388
58 388
299 603

Fentiek alapján az eredeti előirányzatokba beépítésre kerültek év közben azok a módosítások, melyek
a működés során szükségszerűvé váltak.
A 2012. évi költségvetés tervezése során 58 388 E Ft összegű működési célú önkormányzati
kiegészítéssel számolt intézményünk, mely az év végére nem került teljes összegben felhasználásra,
9 337 E Ft összegű kiutalatlan támogatása keletkezett intézményünknek, mely egyrészt a bevételi
többletnek, másrészt az ÁFA befizetés APEH által jóváhagyott – a tervezetthez képest - magasabb
visszaigénylési arányszámának köszönhető.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
214 558
231 226
57 580
61 439
250 836
251639

eFt-ban
230 075
59 667
251638

Működési kiadások összesen
Fejlesztési kiadások
Felújítás
Támogatás értékű működési kiadás
Kiadások összesen

522 974
0
0
0
522 974

544 304
0
0
918
545 222

541 380
0
0
918
542 298

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások 1 151 E Ft összeggel alacsonyabb szinten kerültek teljesítésre a tervezetthez
képest, mely a Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók foglalkoztatásának köszönhető.
A munkaadói járulékok teljesítése 1 772 E Ft volt alacsonyabb a tervezett szintnél, mely szintén a
Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók foglalkoztatásából adódik.
2012. március hónaptól megtörtént a költségvetési rendeletnek megfelelő intézményi bérintézkedés
végrehajtása, 15 fő közalkalmazott 8 órából 6 órában történő foglalkoztatása. 2012. május hónaptól
egy fő gondozó ápoló és egy fő egységvezető munkakörben dolgozó munkavállaló munkaviszonya
közös megegyezéssel megszűnt az intézménynél (külfödi munkavállalás miatt). Az egységvezető
álláshelyet intézményen belüli átszervezéssel, míg a gondozó ápoló munkakört TÁMOP programban
résztvevő - Munkaügyi Központ által támogatott - munkavállalóval töltöttük be, mely intézkedés
lehetővé tette, hogy a 6 órás munkavállalók 2012. június hónaptól visszakerüljenek 8 órás
foglalkoztatásba.
Dologi kiadások
A dologi kiadások év közbeni előirányzatának módosítása 803 E Ft összegű volt, mely közérdekű
kötelezettségvállalás (170 E Ft), pénzmaradvány beépítéséből (149 E Ft), valamint a saját bevételből a
plusz kiadások finanszírozására előirányzott 484 E Ft összegből tevődik össze.
A dologi kiadások egész éves kiegyensúlyozott teljesítésében nagy szerepet kapott, hogy 2012. évre a
tervezett előirányzatok a 2011. évi teljesítés szintjére kerültek megemelésre, az energia díjak
tekintetében.
Mindemellett mégis túllépést mutat a gázenergia szolgáltatás díja, mely 18 211 E Ft összegben került
teljesítésre, 2 711 E Ft-tal magasabban, mint a tervezett előirányzat. Ugyancsak - 2 252 E Ft – tal
magasabb összegben került teljesítésre a villamosenergia szolgáltatási díja is, ezeknek a plusz
kiadásoknak a nagy részét a dologi kiadás egyéb jogcímein keletkezett megtakarításból intézményünk
finanszírozni tudta az év során.
2012. április hónapban elindult a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetésének újra
gondolása. A 2007. évi CXXVII. tv. – az általános forgalmi adóról- 123. §. (3) bekezdése szerint
korábban intézményünk a nagyarányszám módszerével állapított meg az megosztási arányszámot, az
intézmény összes bevételeinek és kiadásainak figyelembevétele alapján. 2013. május hóban
kidolgoztunk egy új természetes mutatószámot, melynek alkalmazására írásos állásfoglalást kértünk a
NAV-tól.
Az állásfoglalás alátámasztotta az új módszer alkalmazását, így augusztus hónapban
visszamenőlegesen önrevíziót nyújtottunk be az ÁFA bevallások tekintetében.
Az önrevíziót szabályosságát, a benne foglalt visszaigénylés jogosságát a NAV hatósági eljárás útján
vizsgálta, az ellenőrzés azt szabályosnak és helyesnek találta, így a tervezett 13 551 E Ft összegű
ÁFA befizetést 5 854 E Ft összegre tudta mérsékelni intézményünk, mely megtakarítás az intézmény
pénzmaradványában mutatkozik meg.

Támogatás értékű működési kiadás
Ezen a jogcímen intézményünk a 2011. évben az önkormányzattól kapott működési támogatás
összegének visszafizetését irányozta elő, melynek teljesítése az önkormányzat felé 2012. évben a
tervek szerint megtörtént.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)

2012. évben intézményünk ezeken a jogcímen nem tervezett kiadást, és teljesítésre sem került sor.
VI. PÉNZMARADVÁNY (adatok eFt-ban)
Intézményünk pénzmaradványa 10 559 E Ft, mely a 2012. decemberben hónapban kifizetett, de 2013.
január hóban elszámolandó bérjellegű kiadások és utólagos elszámolásra kiadott (üzemanyagelőleg)
összegéből, mely összesen 1 222 E Ft, valamint a 9 337 eFt összegű kiutalatlan támogatásból tevődik
össze.
A pénzmaradvány teljes összeg feladattal terhelt, mivel 7 335 E Ft a 2013. évi költségvetés
forráshiányára került beépítésre, 3 224 E Ft pedig a 2012. évi teljesítésű számlák 2013. évi
rendezésére, valamint a decemberben kifizetett bérjellegű és utólagos elszámolásra kiadott előleg
összegére kerül felhasználásra.
Részleteiben:
Személyi juttatások kifizetésére:
Üzemanyagelőlegre:
Élelmiszer számlák:
2013. évi költségvetésbe beépítésre került:
ÖSSZESEN
VII.
BESZÁMOLÓ
AZ
INTÉZMÉNYNÉL
KONTROLLRENDSZERRŐL 2011. ÉVBEN

1 096 E Ft
30 E Ft
2 094 E Ft
7 339 E Ft
10 559 E Ft
ALKALMAZOTT

BELSŐ

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 2012. 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 beéípítésre 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 a 2011. évben kialakított szabályozásokat 2012. évben is alkalmaztuk,
mely szabályozásokat az intézmény belső szabályzatai is 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. 2012. 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, idértve az intézményi és magáncélú, külső használat engedélyezést
is. A magáncélú használata a hivatali gépkocsiknak nem jellemző, 2012. évben nem került rá sor, 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 a NAV norma szerinti üzemanyag
elszámolás fizethető ki. Az intézményvezető esetében a saját gépkocsi használatot a Gyomaendrőd
Város polgámestere engedélyezi. Összességében 2012. évben saját gépkocsi és munkábajárás
költségtérítésére 298 E Ft került kifizetésre, tehát csak a legminimálisabban szükséges esetekben kerül
engedélyezésre a saját gépkocsi használat.
Munkábajárás költségére 2012. évben 4 személy esetében került sor, 2 fő gondozó ápoló, 1 fő
mentálhigiénés 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.
A tisztító és tisztálkodási eszközök beszerzésénél szintén három árajánlat bekérését követően a
legkedvezőbb ajánlattevővel egy éves szerződést kötünk. Az intézménynél használt textiliák
(ágyneműk, takrók, 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 csökkenése 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.

VIII. 2012. ÉVBEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK
Intézményük 2012. évben 3 db Európai Uniós pályázatot nyújtott be Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának megbízásából, ebből kettő infrustruktúra fejlesztésére irányul, valamint két új
gépkocsi beszerzésére, egy pályázat pedig az intézmény foglalkoztatottainak egészséges életmódjának
és táplálkozási szokásainak támogatásra irányult TÁMOP pályázat keretében.
1. DAOP – 4.1.3/A-11-2012-0044 „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
infrasturtúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztosításának fejlesztésére” címmel, mely a
Gyomaendőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatt található épületegységünk korszerűsítését, valamint
két darab szállítójármű – Támogató Szolgálat, szociális étkeztetési feladatokat ellátó
személygépkocsik beszerzését teszi lehetővé.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült.
A beruházás összköltsége: 51 504 895 Ft, ebből a támogatás mértéke: 48 929 650 Ft.
A pályázat megvalósításának készültsége: Támogatási szerződés megkötve, a pályázat
lebonyolítása, kivitelezése megkezdve.
2. TIOP - 3.4.2-11/1-2012-0014 „Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő
humanizált életkörülményeinek megteremtése” címmel, mely a Gyomaendrőd, Mirhóháti 1-5.
szám alatt található Idősek Otthonának korszerűsítését, zsúfoltságcsökkentését és 10
férőhellyel történő növekedését tenné lehetővé.
A projekt összköltsége 180 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású.
A pályázat elbírálás alatt áll.
3. TÁMOP - 6.1.2-11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális
színterek című pályázati felhívás alapján „Egészséges életmódra való nevelés, és
stresszkezelés a Térségi Szociális Gondozási Központban” című pályázat, mely az intézmény
munkavállalóinak stressz és konfliktus kezelését, valamint az egészséges életmódra való
nevelést (étkezés és testmozgás vonatkozásában) tenné lehetővé.
A projekt összköltsége 10 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású.
A pályázat elbírálás alatt áll.
4. Az intézmény saját nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és Szociális Hivatal
által kiírt bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítása érdekében korszerű, ápolást
könnyítő elektromos betegágyak és hozzá tartozó kopresszoros decubitus matracokra
beszerzésére nyújtott be pályázatot.

A pályázat elbírálása megtörtént, kedvező elbírálásban részesítették intézményünket.
21 db ágyat, és 9 db kompresszoros antidecubitus matracot nyertünk, melyek várhatóan 2013.
évben kerülnek kiszállításra az intézmény részére, nagyon nagy segítséget nyújtva ezzel az
ápolás, gondozás megvalósításában, az idős, beteg ellátottaink számára.
IX. ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2012. évben a szakmai követelmények betartársa 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
2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
I. A feladat általános értékelése
A járóbeteg szakellátás valódi súlya és szerepe az ellátó rendszerben még mindig lényegesen kisebb,
mint amennyit megérdemel, pedig a jól szervezett járóbeteg szakellátás képes átvenni számos feladatot
a nem költséghatékony és a betegek számára kockázatot is jelentő fekvőbeteg szakellátástól.
Intézetünk az ehhez szükséges szakmai követelményeknek teljességgel megfelel. Előtérbe került
dolgozóink képzése, továbbképzése. Régebben nem volt főiskolai végzettségű a szakellátás
asszisztenciájában. Jelenleg a diplomás ápoló képzés mellett, fizioterápiás, radiológus-, és szonográfus
szakasszisztensi oktatásban részesül egy-egy közalkalmazott munkatárs, valamint újabb ápoló
képzéshez is segítséget nyújt az intézet.

Az előző évet meghatározta a folyamatban lévő államosítás. A mindenkori miniszter tanácsadó
szervezeteként ismert Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészség-gazdaságtan Tagozata és
Tanácsa (METT) nem támogatta a kórházaktól független járóbeteg-szakellátó szolgáltatók állami
tulajdonba vételét. A szakrendelők függetlensége biztosíthatja, hogy azok ne csak a fekvőbetegszakellátás „előszobájaként” működjenek.

Járóbeteg-szakellátás

A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátásban fennálló területi ellátási kötelezettségét a
következő táblázatban foglalunk össze:
Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Fizioterápia-gyógytorna

Gyomaendrőd

Hunya

-

-

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Laboratóriumi diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Nőgyógyászati ultrahang-

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

diagnosztika
Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

-

-

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Urológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya,
Ecsegfalva ( nőgyógyászati ultrahang ) pácienseinek járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.
Intézetünk – az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd
város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint
háziorvosi praxisokat működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el: belgyógyászat,
bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat,

laboratóriumi

diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati
ultrahang-diagnosztika,

ortopédia,

pszichiátria,

reumatológia,

tüdőgondozás,

tüdőgyógyászat,

ultrahangdiagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2012. január 1-i. adatai )

Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.331

Dévaványa:

8.083

Ecsegfalva:

1.335

Hunya:
Összesen:

678
24.427 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

( Folyamatban van Csárdaszállás szakellátásának intézetünkhöz csatolása, ami a lakosságszám alapján
24.913 főre növeli az ellátottak/elláthatók számát.)

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása

Heti szakorvosi órák

Heti nem szakorvosi órák

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

Szakma megnevezése

A szakrendeléseket ellátó orvosok bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Foglalkoztatási jogviszony

Belgyógyászat

Dr. Szabó Mariann

Közalkalmazott heti 38 órában

Sebészet

Dr. Fabó János

Közalkalmazott heti 4 órában

Sebészet

Dr. Bayer Hedvig

Megbízási szerződéssel, heti 5 óra
rendelési idővel

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Megbízási szerződéssel, heti 16 óra
rendelési idővel

Nőgyógyászat, nőgyógyászati
UH.

Dr. Tóth Attila

Közalkalmazott heti 36 órában

Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Halmai Zoltán

Megbízási szerződéssel, heti 20 óra
rendelési idővel

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási szerződéssel, heti 22 óra
rendelési idővel

Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy

Megbízási szerződéssel, heti 10 órában

Zsuzsanna
Neurológia

Dr. Torma Éva

Közalkalmazott heti 20 órában

Ortopédia

Dr. Zahorán János

Megbízási szerződéssel, heti 8 óra
rendelési idővel

Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Megbízási szerződéssel, heti 15 óra
rendelési idővel

Reumatológia

Dr. Kiss Sándor

Megbízási szerződéssel, heti 20 óra
rendelési idővel

Pszichiátria

Dr. Felber Magdolna

Megbízási szerződéssel, heti 12 óra
rendelési idővel

Tüdőgyógyászat, tüdőgondozás

Dr. Hayder Karim,

Megbízási szerződéssel, heti 30 óra

Dr. Szabó Ibolya

rendelési idővel

Dr. Bakócz József

Közalkalmazott heti 30 órában

Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné

Közalkalmazott heti 19 órában

Fizioterápia

Mészárosné Faragó

Közalkalmazott heti 30 órában

Röntgen- és
ultrahangdiagnosztika

Ágnes
Gyógytorna

Kugyela Mária

Közalkalmazott, heti 40 órában

Az elmúlt évben személyi változások történtek az intézet életében. Az urológiai szakrendelésen dr.
Farkasinszky Erzsébet nem kívánt tovább dolgozni, helyette 2012. március 9. napjától dr. Rácz Oszkár
végzi a feladatokat.
A tüdőgyógyászaton dr. Hejazi Redwan befejezte a rendelést és 2012. július 5-től dr. Hayder Karim és
dr. Szabó Ibolya megbízási szerződéssel közreműködik.

Teljesítési adatok

A járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi órával, és heti 80 nem szakorvosi órával 72.777
esetet láttunk el, a beavatkozások száma 314.875 volt.

Az intézeti TVK alakulása a 2012-es gazdasági évben
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Teljesített

Teljesített
TVK keret
( pont )

Eltérés
(pont)

2011.11.

5522197

8098924

2576727

2011.12.

5522197

4897650

-624547

2012.01.

5522197

8465416

2943219

2012.02.

5522197

7318796

1796599

2012.03.

5522197

7994723

2472526

2012.04.

5522197

7362457

1840260

2012.05.

5522197

8488214

2966017

2012.06.

5522197

8199027

2676830

2012.07.

5522197

7632946

2110749

2012.08.

5522197

5641952

119755

2012.09.

5522197

7332126

1809929

2012.10.

5522197

7897271

2375074

66266364

89329502

23063138

Összesen:

Egy hónapot kivéve ( 2011. december ) túlteljesítettük a TVK keretünket. 2011. december hónapban
két hétig az intézet zárva volt az egységes szabadságolás miatt. Az itt megmaradt TVK értéket a 2012.
januári teljesítmény elszámolásakor jóváírták részünkre.

Védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok
és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.
Feladatai:
•

a nővédelem,

•

a várandós anyák gondozása,

•

a gyermekágyas anyák gondozása,

•

0-6 éves korú gyermekek gondozása,

•

a tanköteles gyermekek gondozása,

•

családgondozás.

A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes szakfelügyelő védőnője látja
el. Állandó kapcsolatban állnak a Térségi Humánsegítő Szolgálattal, és a Gyomaendrőd Város
Gyámhivatalával.

Az alábbi táblázatban szeretnénk bemutatni, a jelenlegi állapotnak megfelelő védőnői körzetek
beosztását:

Szolgálat megnevezése

Védőnő

Helyettesek

1 sz. körzeti védőnői ellátás
/040097481/

Kocsis Andrea

Varga Viktória

2. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097479/

Varga Viktória

Futaki Adrienn

Lánczi Tímea
( TGYS 2012.10.27.- től )

Kocsis Andrea, Futaki Adrienn

Pappné Szarka Emília

Samu Istvánné

3. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097482/
4. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097478/

5. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097477/

Samu Istvánné Betkó Gyöngyi

Pappné Szarka Emília

Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás
Szolgálat megnevezése

Védőnő

Helyettes

1.sz. iskola védőnői ellátás
/040097480/

Futaki Adrienn

Varga Viktória

2. sz. iskola védőnői ellátás
/040097609/

Betöltetlen

Samu Istvánné
Varga Viktória

Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. 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, az iskola higiénés ellenőrzésében való részvétel,
kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde, dr. Katona Piroska és dr.
Varga Géza gyermekorvosok látják el.

Az önkormányzat és a vállalkozó orvosok között létrejött szerződés értelmében az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által – az iskola- és ifjúság egészségügyi feladatokra – utalt összeget –
költséglevonás lehetősége nélkül – továbbutaljuk részükre. Az évek során felmerült költségeket (
működési engedély módosítás, a központi irányítás erre a feladatra eső költségei, szakmai
felelősségbiztosítás ) a járóbeteg szakellátásból származó bevételekből egészítjük ki, ami éves szinten
mintegy félmillió forint.
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.

A háziorvosi szolgálatok esetében jelentős változások következtek be a 2012-es évben:
A 6-os számú háziorvosi körzetben Dr. Macsári Judit helyett, 2012. május 4. napjától Dr. Petrikó
Attila háziorvos – közalkalmazotti jogviszonyban – látta el a körzet feladatait.
Közalkalmazotti jogviszonya megszűnése után, vállalkozó orvosként működteti a praxist.

A 3-as számú körzetben – a végleg nyugdíjba vonuló – Dr. Lizák Annát, hat hónapig Dr. Darvas
Tamás helyettesítette. 2012. augusztus 1-től Dr. Petrikó Atilla látja el a körzet helyettesítését.

Az 1-es számú körzet nyugdíjas orvosa Dr. Veréb Lajos sem kívánt praktizálni október 1-től, a körzet
orvosi feladatait helyettesítéssel Dr. Katona Piroska megbízással látja el.

A 8-as számú háziorvosi praxis 2012. december 31. napjával üresedett meg, Dr. Palya József
nyugállományba vonulása miatt. A helyettesítést Dr. Varga Edit fiatal háziorvos, megbízási
jogviszonyban kezdte meg 2013. január 01. napjától.

Gyomaendrőd város közigazgatási területén nyolc felnőtt háziorvosi körzet működik. A háziorvos
kollégáktól írásban kértünk tájékoztatást, a körzetükben finanszírozott, 2012. december 31-i állapotnak
megfelelő kártyaszámokról:

Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett kártyaszám
( fő )

1-es számú háziorvosi körzet

Dr. Katona Piroska

1020

2-es számú háziorvosi körzet

Dr. Frankó Károly

1852

3-as számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

982

4-es számú háziorvosi körzet

Dr. Darvas Tamás

1341

5-ös számú háziorvosi körzet

Dr. Kolozsvári Árpád

1615

6-os számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1539

7-es számú háziorvosi körzet

Dr. Bánki Gyula

1144

8-as számú háziorvosi körzet

Dr. Palya József ( 2013.01.01.-től

1956

( helyettesítéssel ellátva )

( helyettesítéssel ellátva )

Dr. Varga Edit )

Háziorvosi körzetek kártyaszámai
2000
1800
1600
1400
1200

fő 1000
800
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400

Dr. Palya

Dr. Bánki

Dr. Petrikó

Dr.
Kolozsvári

Dr. Darvas

Dr. Petrikó

Dr. Frankó

0

Dr. Katona

200

Gyermekorvosi ellátás
•

a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,

•

az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása,

•

a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,

•

a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az
iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok:
•

Dr. Fekécs Tünde

•

Dr. Katona Piroska

900

•

Dr. Varga Géza

733

Kártyaszámok:

863 fő

Gyermekorvosi kártyaszámok alakulása

900
800
700
600
fő

500
400
300
200
100
0
Dr. Fekécs

Dr. Katona

Dr. Varga

A háziorvosi- és a házi gyermekorvosi praxis adatait összevetve látható, hogy 386 fő nincs
bejelentkezve egyik helyi háziorvoshoz-, illetve gyermekorvoshoz sem. Ennek két fő oka lehet:
- Gyomaendrőd város lakosságszáma 2012.01.01. napra vonatkozik, a kártyaszámok pedig
2012.12.31-i állapotnak megfelelőek,
- gyomaendrődi lakosként más települési körzethez tartozik

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
•

a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

•

a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

•

a góckutatás,

•

a terhesek fogászati gondozása, és

•

a sürgősségi ellátás.

Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működnek:
•

Dr. Békés Annamária

•

Dr. Hák Mária

•

Dr. Török Anna

•

Dr. Valach Béla

Megkeresésünkre, határidőre a négy fogorvos kolléga közül dr. Török Anna szolgáltatott adatot, ez a
lakosságszámról szól ( 4.683 fő ), mivel a fogászati praxis kártyaszámmal nem rendelkezik.
Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.
II.

Bevételek alakulása

Bevételi kategória

adatok: eFt.
Teljesítés

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

131.669

145.582

155.963

4.140

4.140

6.234

TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás

0

172

171

Működési c.pe.átvét elkülönített állami

348

348

348

2.000

4.771

3.574

138.157

155.013

166.290

OEP-től átvett működési célú pénzeszköz
Intézményi saját bevételek

pénzalaptól
Önkormányzati működési támogatás
Bevételek összesen

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási szabályai szerint
határozta meg az OEP-től származó bevételeit.

A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2012. évre tervezett és realizálódott bevételeinket:

adatok: eFt-ban
Megnevezés

2012. évre tervezett

2012.12.31-ig

bevétel

realizálódott
bevétel
(OEP visszaigazolás alapján)

Háziorvosi szolgálat

25.680

14.102

Iskola egészségügyi ellátás

1.086

1.113

Védőnői szolgálat

18.602

18.843

Járóbeteg szakellátás

106.588

121.905

Összesen

151.956

155.963

Az adatokból látható, hogy az iskola egészségügyi ellátás-, és a védőnői szolgálat finanszírozása a
terveknek megfelelően történt.

A járóbeteg szakellátás és a háziorvosi tevékenység tényleges bevétele eltér a tervezett értéktől,
melynek okai:
•

A 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.

•

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló rendelet értelmében az intézet bérkompenzációra
volt jogosult. Ezt az összeget az OEP rendelkezésünkre bocsátotta.

•

2012. évi összevont szakellátás előirányzat maradvány felosztása jogcímen, 4.971.000 Ft-ot
utalt át az OEP intézményünk számlájára.

•

A háziorvosi szolgálat esetében az előirányzatok eltérése, az év közbeni változásoknak
köszönhető.

Intézményi saját bevételek

Eredeti előirányzatként 4.140.000 Ft-ot terveztünk, mely a rendeletmódosításokkal nem került
helyesbítésre.
•

Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért
alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 600.000 Ft-ot terveztünk,
melyről megállapítható, hogy túlteljesítés jelentkezett. A térítésköteles ellátás saját bevétel
növekedést eredményezett, mely 24 %-kal haladja meg az éves tervezett összeget.

•

Bérleti díj bevételeink esetében az eredeti előirányzat 540.000 Ft. volt.

A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján,
kéthetente szerdai napokon a Kígyós-med Bt. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai
napokon a Príma-Protetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket. A
teljesítés megfelel a tervezett értékeknek.
•

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 2.000.000 Ft-ot terveztünk. 2012. december 31.
napjáig 120 %-os teljesítést értünk el a továbbszámlázott szolgáltatások esetében.

•

Működési célú kamatbevételként 1.000.000 Ft-ot terveztünk, mely 168 %-on teljesült.
(1.684.961 Ft )

•

Áramdíj visszatérítés keretében 871.122 Ft-ot utalt vissza intézetünk részére az
áramszolgáltató.

TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázati forrás

A TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe
movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű
felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget című projektből származó bevételi forrásunk a 2012es évre 171.815 Ft. volt.
III.

Kiadások alakulása
adatok: eFt.
Költség kategória

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Személyi juttatások

62.283

75.540

75.540

Munkaadót terhelő járulékok

15.729

19.828

19.828

Dologi kiadások

60.145

78.367

64.609

Egyéb működési célú támogatás

0

1.278

1.278

Intézményi beruházási kiadások

0

8.202

2.228

138.157

183.215

163.483

Kiadások összesen

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A 2012. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő volt.
Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe
véve az év elején esedékes soros lépéseket.

Év közben – KT. határozat alapján – intézetünk egyik plusz feladata lett az 1-es számú háziorvosi
praxis működtetése, melyet helyettesítéssel Dr. Katona Piroska lát el. Az asszisztencia tekintetében a
Városi Egészségügyi Intézménynek vannak kötelezettségei, mely alapján egy fő körzeti ápoló (
közalkalmazotti munkaviszonyban ) felvételére került sor. A közalkalmazotti jogviszony létesítése
előtt, rendeletmódosítási kérelemben plusz egy fő létszámot kértünk, így az intézet engedélyezett
létszámkerete 31 főre változott.

A költségvetés készítésekor a védőnői szakfeladatra megtervezésre került a hét fő védőnő bére, az év
közbeni

változásoknak

köszönhetően

(

1

védőnőnek

közös

megegyezéssel

munkaviszonya, 1 védőnő néhány hónapos gyermekével otthon van )

megszűnt

a

az alapilletmény soron

megtakarítás keletkezett. A felmerült szakemberhiányt helyettesítéssel oldottuk meg, ezért a
helyettesítés során fizetett díjak esetében túlteljesítés keletkezett.
Az egészségügyben dolgozók 2012. évi bérrendezésével kapcsolatosan az orvosoknak és a
szakdolgozóknak illetménykiegészítést fizettünk, betartva a kormányrendelet előírásait.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a módosított
előirányzatnak.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.

A dologi kiadások éves teljesítése 82 %-on áll, mely elmarad a módosított előirányzattól. Ennek oka
az, hogy a kisértékű tárgyi eszköz esetében a rendeletmódosítással megemelt előirányzatból
viszonylag kis összeg került felhasználásra. A 2012-es évben a tárgyi eszközök beszerzését az erre
vonatkozó igény felmerülésével azonos mértékben valósítottuk meg.

Az intézet főbb kiadási kategóriái a
2012-es gazdasági évben

1%
1%
40%

46%

12%
Személyi jutt. Mua.jár. Dologi kiad. Egyéb műk.c. Int.beruházás

IV.

Felújítási és fejlesztési kiadás
•

2012.06. hónapban aktiválásra került egy Asus notebook 138.600 Ft. értékben.

•

2012.07. hónapban készenléti táskát vásároltunk a nőgyógyászati szakrendelésre
140.000 Ft. értékben-, egy Dell Notebookot 245.400 Ft-ért-, és egy Panasonic KXTDA hangbemondó állomás a betegfelvételi helyiségbe 138.316 Ft-ért.

•

2012.08. hónapban 510.000 Ft. értékben új kerítést készíttettünk a Hősök úti
épületünkhöz.

•

2012. október hónapban az ABPM holter készülékhez tartozékot szereztünk be, a
fizioterápia szakrendelésre kezelőgépet vásároltunk 405.000 Ft.-ért.

•

2012. november hónapban a bőrgyógyászati szakrendelés részére HEINE típusú
dermatoskopot vásároltunk 315.341 Ft. értékben.

•

2012. 12. hónapban kartonszekrényt készítettünk a 3-as számú felnőtt háziorvosi
praxis rendelőjébe 300.000 Ft-ért.

V.

Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 372 eFt.
Ez a december végén továbbszámlázott szolgáltatásként megjelenő számlázott tételekből ered.

VI.

Szállítók állománya, egyéb rövid lejáratú kötelezettség

2012. december 31. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 3.496 eFt.

Lejárt határidejű 0 Ft.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk nincs.
VII.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Költségvetési engedélyezett létszámkeretünk: 31 fő.
Átlagos statisztikai állományi létszámunk 2012.december 31-én 30 fő volt.
VIII.

Önkormányzati támogatás alakulása

A 2012. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata, mely KT. határozathoz
kapcsolódik 2.000.000 Ft.

Részleteiben:

Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ):

180.000 Ft.

Védőnői kassza hiányának finanszírozása:

1.355.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:

465.000 Ft.

Összesen:

2.000.000 Ft.

A 2012. évben beadott rendeletmódosítási kérelmekben az önkormányzati támogatásunk - a törvényi
előírásoknak köszönhetően - 4.771 eFt-ra változott.
A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 3.574 eFt volt.

Megnevezés
2008.
2009.
2010.
Eredeti előirányzat ( intézmény által igényelt
8.224
10.094 15.109
támogatás )
Törvényi változás miatti kötelező előirányzat
+6.857 +2.291 -7.434
módosítás
Összesen
15.081 12.385 7.675
** 2012. évben 1.197 eFt. kiutalatlan önkormányzati támogatásunk keletkezett.

2011.
5.985

2012.
2.000

+457

+2.771

6.442

4.771*

Irányító szervtől kapott ( önkormányzati ) támogatás
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IX.

2009.

2010.

2011.

2012.

Pénzmaradvány alakulása

A beszámolóval lezárt költségvetési évben 32.206 eFt. pénzmaradványunk keletkezett.
Előző években keletkezett pénzmaradvány:
Tárgyévben keletkezett pénzmaradvány:
Kiutalatlan költségvetési támogatás:

5.974 eFt.
25.035 eFt.
1.197 eFt.

Évek Költségvetési pénzmaradvány eFt.-ban Eltérés %-ban ( 2008=100 %)
2008.
20.363
100
2009.
18.801
92
2010.
19.538
96
2011.
28.202
138
2012.
32.206
158

X. 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

= 99,3 % 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
‗ 3,8 %
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

50 %

A tartalék mértéke is igazolja a gazdálkodás eredményességét.

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

‗

3,6 %

A gazdálkodás kedvező állapotát tükrözi az alacsony érték, és mindez bizonyítja, hogy
nincsenek financiális zavarok, finanszírozási gondok.

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

‗

9

A teljes forgóeszköz állományt figyelembe véve a mutató kedvező mértéke szemlélteti, hogy a
forgóeszközök értéke 9 - szerese a rövid lejáratú kötelezettségeknek.
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 2011. évi
CXCV törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról, illetve 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 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.
-

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.
-

2012. 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 infekciókontroll és a steril anyag ellátás ellenőrzése kapcsán az ellenőrző szervtől
javaslatokat kaptunk és ezeket hasznosítva dolgozunk a továbbiakban
XI.

Összefoglalás

A Városi Egészségügyi Intézmény szolid, de megbízható egészségügyi szolgáltató – ezt szeretnénk
megőrizni! A magas szintű szakmai munka mellett ügyelünk a páciensek és a dolgozók jó közérzetére,
s mindezt olyan módon, hogy a gazdasági nehézségekből eredő gondok minél kevésbé terheljék meg
az intézet működését. A lakossági szükségletek teljeskörű kielégítése továbbra is célunk. A Városi
Egészségügyi Intézmény erőssége a dolgozói gárda és a pénzügyi tartalék.

Gyomaendrőd, 2013. március 4.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

1. 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

2012. évi terv

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

701 264
242 999
7 880
0
0
0
0
45 719
997 862

51 449
1 003 592

Teljesítés

693 687
64 339
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

758 026

700 746
180 943
4 360
0
0
0
0
27 933
913 982

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

251 433
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500

251 498
28 373
5 288
35 954
6 495
4 737
933

82 521
359 471

82 521
359 471

82 521
359 471

82 521
359 471

75 000

75 000

75 000
0
0
0
902
10 000
858 327

71 238

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 (ÁFA visszatérülés)
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
14 861
6 250
6 250
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö
0
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
6 250
21 111
Költségvetési bevételek összesen:
1 570 268
1 741 085
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
104 368
121 704
Átvett pénzeszköz működési cé
505 325
423 076
Felhalmozási célú bevétel
74 518
61 216
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Összesen
684 211
605 996

0
14 861
6 250
0
21 111
1 877 300

699 280
244 983
7 880

121

14 191
860 820
7 373
12 944
6 770
27 087
1 891 499

131 751
321 278
64 730
0
517 759

158 834
307 267
44 972
511 073

30 915
0

30 915
0

30 915
0

58 280
0

2 285 394

2 377 996

2 425 974

2 460 852

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
12 897
448
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 897
448
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
2 892
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
4 566
6 966
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
7 800
6 905
Átvett pénzeszköz műk c.
0

5
764
0
0
769
0
550
0
0
0
550
0
3 635
2 775
0
0
6 410
0
6 905
0

5
764

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b

4.

Módosított
előirányzat V.

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.

Módosított
előirányzat IV.

1

769
550

550
3 635
2 775

6 410
5 793
71

1. melléklet
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
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
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
7 800
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kis
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

6 905
31
389

420

0
0
6 905
0
67
36
0
0
103

5 864
68
37

105

3 758
2 912

4 656
2 696

5 384
4 291
0

5 384
6 291

0
6 670

7 352

9 675

11 675

100
7 914

100
8 882

767
9 636
7

767
12 744
7

0
8 014

8 982

10 410

13 518

5 827

5 827
719

5 942
905
0

5 941
1 892

5 827
20 511

6 546
22 880

6 847
26 932

7 833
33 026

4 140
132 017

4 140
144 206

4 140
146 102
0

6 234
156 482

136 157

148 346

150 242

162 716

235 429
18 565

233 865
9 909

234 349
9 909
0

237 798
13 195
900

253 994

243 774

244 258

251 893

2 395

2 455

5 194
970
93

2 395

2 548

3 095
0
93
0
3 188

0

0

0

0

0

0

0

0

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

1 741 085
384 257
593 217
61 309
864 539
30 915
0

1 877 300
396 590
495 696
64 830
864 539
30 915
0

3 545 629
3 545 629

3 675 322
3 675 322

3 729 870
3 729 870

1 891 499
430 203
502 488
45 972
234 568
58 280
0
6 497
3 169 507
3 163 010

93

6 257

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
Egyéb finanszírozási bevétel
Összes bevétel

2

1/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

13.

Előir. neve

2012. évi terv

Módosított
előirányzat IV.

Módosított
előirányzat V.

Teljesítés

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

19 886

19 886

19 886

2 177
3 761
2 449
28 202
1 361

2 177
3 761
2 449
28 202
1 361

2177
3761
2449
22228
1361

14 712

57 836

57 836

51 862

806 703

806 703

806 703
0
0
0
0

182 706

0
0
0
0
0
806 703
821 415

806 703
864 539

806 703
864 539

182 706
234 568

1/b. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf.

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

4.

1.

1.

Előir. neve

4.

2.

2.

2.

3.

Módosított
előirányzat
IV.

Módosított
előirányzat
V.

Teljesítés

Önkormányzat saját bevétel
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj

4.

2012. évi
terv

1 114
8 140
22 364

1 114
8 140
36 010

1 114
8 140
36 010

Közterületfoglalás
536
536
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Közfoglalkoztatás bevétele
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
3 000
3 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat
965
965
Kamatbevétel kötvény
30 000
30 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
14 081
17 771
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Saját bevétel összesen:
104 368
121 704
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
237 720
122 673
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
3 000
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi
8 390
8 390
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló
245 470
245 470
Közfoglalkoztatás
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
0
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
3 849
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
Kistérségi normatíva (családsegítő)
12 449
Kistérségi normatíva szociális
7 960
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog.
8 835
Képviselő választásra átvett pe.
535
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét
1 110
1 110
750
750
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vis
3 026
3 026
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m
Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut.
Városgazdálkodás munkaügyi központ bértámog.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
2 724
2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
502 190
420 771
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
3 135
2 135
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés á
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
170
Szúnyoggyérítés támogatása
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
3 135
2 305
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
505 325
423 076
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
24 865
25 843
Közösségi közlekedés pály.tám
Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth.
TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth
DAOP pály.szoc.infrastruktúra fejl.
4 538
4 538
Kerékpárút ép.pályázat2010. é

536
2 084

4

2 084
3 000
965
30 000

22 988

9 017
39 360
907
3 544
4 945
10925
6 268
0
38 937

22 325
2 606

4 830
20 000
131 751

20 000
158 834

225
10 134
2 725
1 981
3 000
8 390
248 067

2 724
316 843

225
5 633
2 725
1 981
2 900
8 390
230 267
2 597
0
4 320
3 768
12 523
7 960
382
8 835
0
1 114
750
2 947
918
4 244
754
1 904
0
305 137

2 135
330
170
1 800

0
330
0
1 800

4 435
321 278

2 130
307 267

25 843

25 709
669
374
3 514
4 947

0
3 849
633
12 449
7 960
8 835
535
1 110
750
3 026

450

3 514
4 538

Szennyvíztisztító telep felújítás
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép

3 351
15 652

7 256
55 662

7 256
56 640

1 500
17 356

2 000
1 076
1 500
0

2 000
1 076
1 500
0

2 000
1 589
3 533
0
358
170

18 856
74 518

4 576
61 216

4 576
64 730

7 650
44 972

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000

7 000
7 000
30 915

7 000
7 000
30 915

3 856
282
1 724
2 349
967
3 265
250
1 050
1 675
2 136
40 726
0
0
58 280

Kondoros DAOP.5.2.1 pály.pe.visszaut.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre

Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felajánlás köztéri óra vás-ra
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű
Körny.véd.alapból visszafiz.köt.
Közérdekű köt.váll.-ÖNO
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
5.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés
700
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemet
1 000
3 265
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignác
1 750
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széc
3 400
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
Rózsahegyi Kálmán Diákj.Alap.pe.megelől.vfiz.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérül
7 000
7 000
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér
Kölcsönök visszatérülése összesen:
30 915

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

1/b. melléklet
3 351
0
15 652
0
2 109
7 256
0
60 154
37 322

3 351
15 652

2.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
Módosított
Módosított
2012. évi terv
Előirányzat neve
szám szám szám neve neve
előirányzat IV. előirányzat V. Teljesítés
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
173 237
173 623
171 415
176 723
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
29 147
29 251
25 433
29 752
3.
Dologi kiadás
234 286
207 945
259 194
261 563
4.
Pénzeszköz átadás
150 134
188 735
175 537
192 010
5.
Ellátottak juttatása
0
Gyomaendrőd Város Önkormán
586 804
599 554
660 048
631 579
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
26 437
27 502
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
7 100
7 326
Dologi kiadás
5 584
5 356
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
39 121
40 184
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
12 202
13 569
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
3 295
3 620
3.
Dologi kiadás
5 634
5 776
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
2.
Városi Könyvtár összesen:
21 131
22 965
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
29 011
29 596
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
7 475
7 634
3.
Dologi kiadás
7 584
9 957
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
3.
Városi Alapf.Műv.okt. Int. össze
44 070
47 187
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
14 906
13 511
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
3 976
3 706
3.
Dologi kiadás
12 386
13 211
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és Tu
31 268
30 428
5.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.
Személyi juttatás
13 490
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 630
3.
Dologi kiadás
4 040
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
5.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-H
0
21 160
Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
7.-9.
Oktatási ágazat
7.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
147 643
150 519
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
39 921
40 456
3.
Dologi kiadás
27 162
31 114
4.
Pénzeszköz átadás
1 114
1 864
5.
Ellátottak juttatása
3 540
3 311
7.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda öss
219 380
227 264
8.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
137 166
138 713
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
37 313
37 577
3.
Dologi kiadás
35 403
39 143
4.
Pénzeszköz átadás
3 026
5.
Ellátottak juttatása
3 660
3 660
8.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. össz
213 542
222 119
9.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
85 676
86 524
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
23 133
23 117
3.
Dologi kiadás
25 513
26 646
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
248
1.
2.
3.
4.
5.

6

27 581
7 266
4 396
38

27581
7266
4396
38

39 281

39 281

13 904
3 713
5 766
0

13904
3713
5765

23 383

23 382

30 260
7 600
8 751
44

30260
7600
8751
44

46 655

46 655

13 511
3 706
13 211
0

13252
3484
9718

30 428

26 454

13 274
3 440
3 586
0
0
20 300

13274
3440
3586

20 300

154 006
41 443
29 993
2 814
3 311
231 567

154 006
41 442
29 991
2 814
3 311
231 564

143 669
38 405
45 894
4 293
2 698
234 959

143 669
38 405
45 894
4 293
2 698
234 959

89 444
23 724
26 919
0
315

89 431
23 723
26 904
315

2.melléklet
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.

Kner Imre Gimnázium összesen
Oktatási ágazat összesen
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény össze
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ öss
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
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.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb
5.
Ellátottak juttatása
Működési kiadások mindösszesen:

7

134 322

136 535

140 402

140 373

370 485
100 367
88 078

375 756
101 150
96 903

7 200
566 130

7 219
581 028

387 119
103 572
102 806
7 107
6 324
606 928

387 106
103 570
102 789
7 107
6 324
606 896

62 283
15 729
60 145

74 035
18 871
79 645

75 540
19 828
64 609
1 278

138 157

172 551

75 540
19 828
78 367
1 278
0
175 013

214 558
57 580
250 836

226 226
60 087
251 155
918

522 974

538 386

154 741
48 165
67 047
262 284

156 889
48 742
61 830
266 331

532 237

161 255

231 226
61 439
251 639
918
0
545 222

230 075
59 667
251 638
918

152 512
39 312
48 809
228 914

533 792

154 364
39 614
54 279
230 515
0
478 772

0

0

0

0

0

0

0

0

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

1 104 197
284 017
735 818
460 874
7 219
2 592 125
2 592 125

1 123 502
279 930
784 364
431 910
6 324
2 626 030
2 626 030

1 114 919
273 313
759 255
413 836
6 324
2 567 647

542 298

469 547

2/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.
52200110
1.
2.
3.

66190210
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
68000110
1.
2.
3.
4.
68000210
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
Módosított
Előirányzat neve
előirányzat IV. előirányzat V. Teljesítés
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
1 800
1798
Pénzeszköz átad., e
0
0
Összesen:
0
0
1 800
1 798
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás (Kama
0
0
50
50
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen:
0
0
50
50
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
3 500
16 204
16 204
13301
Pénzeszköz átad., e
13 974
13 234
13 234
4563
Összesen:
17 474
29 438
29 438
17 864
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
5 000
8 583
10 135
9160
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen
5 000
8 583
10 135
9 160
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
1 522
2 603
2602
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
1 522
2 603
2 602
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
14 081
17 081
21 909
21909
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
14 081
17 081
21 909
21 909
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
23 221
8 712
10 122
10120
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
14 747
16 272
16272
Összesen:
23 221
23 459
26 394
26 392
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0
0
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
0
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi8juttatás
0
Szakfel.

2/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.

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

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

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

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
32 000
0
Pénze. átad., egyéb
32 000
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

1.
2.
3.
4.
84190690

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

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

31781

32 000

31 781

0
55 085
16 591
71 676

2 387
0
59 767
18 320
80 474

2 387
0
94 550
19 483
116 420

7967
1930
98589
20432
128 918

0
750
0
750

0
750
0
750

0
0
750
0
750

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

100
100

0
0
0
100
100

Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
9

32 000
0
32 000

0
0
32 000
0

0
0
0

341
341

100
100

2/a. melléklet

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

0

10

0

0
0

0

2/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

9 713
2 114
2 100
0
13 927

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

0
0

0

0
0
0
0
0

216
58
850
900
2 024

256
58
1 872
900
3 086

2 193

11 980
11 980

0
0
11 478
502
11 980

6355
502
6 857

25 179
25 179

0
0
2 321
25 179
27 500

2321
23005
25 326

0
7 680
7 680

0
0
0
7 680
7 680

7680
7 680

0
0
7 000
2 154
9 154

0
0
8 052
3 352
11 404

8102
3352
11 454

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
3 848
0
3 848

0
0
0
0
0

0
0
580
0
580

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
8 000
8 000

0
0
0
8 000
8 000

2658
2 658

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
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.
8520211

1.
2.
3.
4.
86210110
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

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

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
Általános Iskola
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Háziorvosi alapellátás
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

11

9712
2113
1706
13 531

51
51
255
57
1881

14
100
114

0

3847
3 847

575
575

2/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.
88993610
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

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

0
0

0
0

0
Összesen:
0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
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
Gyermektartásdíj megelőlegezés
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

0
0

12

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

5730
5 730

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
2 400
2 400

0
0
0
2 400
2 400

4500
4 500

0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

2638
2 638

0
0
4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

4013
4 013

3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

2042
2 042

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
3 400
3 400

0
0
0
3 400
3 400

2731
2 731

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
9 000
9 000

3909
3 909

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9
9

0
0
0
2 500
2 500

0
0
0
2 500
2 500

115
115

0
0
0
0
0
0

0

2/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Mirhóháti u. TIOP

87301118
1.
2.
3.
4.

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

88992810
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
89044313
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
89044311
1.
2.
3.
4.
84119250
1.
2.
3.
4.
84119150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

0
0
0
7 030
7 030

0
0
0
7 030
7 030

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
DAOP.szoc.infratruktúra fejl.
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
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
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
13

0
0
0
7 030

6060

7 030

6 060

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
432
0

0

432

432

0
0
0

137
33
9
0

137
33
9

0

179

179

0
0
0
3 050
3 050

0
0
0
3 050

6984

3 050

6 984

12 750
3 442
3 200

12 750
3 442
3 200
0

10187
1403

19 392

19 392

11 590

0
0
0

0
0
0
0
0

0

148 372
23 556
30 025
0
201 953

148 372
23 556
26 672
0
198 600

282
76
0
0
358

2 282
326
347
0
2 955

2 772

0
0
0
2 800
2 800

0
0
0
2 800
2 800

2800
2 800

0
0
0
1 200
1 200

0
0
0
1 200
1 200

1200
1 200

0
0
0
840
840

0
0
0
1 390
1 390

1320
1 320

160
42
298
0
500

203
55
284
0
542

432

140440
19436
34896
194 772
2256
322
194

203
55
284
542

2/a. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8520211
1.
2.
3.
4.
96090050
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
84251050
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
Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Tourinform Iroda tám.
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

14

11 440
11 440

0
0
0
11 440
11 440

11164
11 164

0
0
3 526
30 427
33 953

0
0
5 231
34 744
39 975

5231
34744
39 975

0
0
916
1 465
2 381

0
0
1 583
1 485
3 068

1583
1445
3 028

0
0

0
0
0
0
0

0

3 140
3 140

0
0
0
3 140
3 140

3140
3 140

623
168
0
791

623
168
0
0
791

258
70

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
3 431
329
3 760

0
0
3 431
329
3 760

1976
329
2 305

0
0
0
8 100
8 100

2 100
2 100

2100
2 100

173 623
29 251
207 945
188 735
599 554
599 554

176 723
29 752
261 563
192 010
660 048
660 048

171 415
25 433
259 194
175 537
631 579
631 579

328

2/b melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai
Szakfel. Cím Alcí Előir. Szak Cím Alcím
2012. évi
Módosított
Módosított
Előirányzat neve
előirányzat III. előirányzat IV. Teljesítés
szám
szá m szám fel. neve neve
terv
84111210
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1.
Személyi juttatás
8 095
8 095
8 095
7539
2.
Munkaa.terh.jár.és
2 106
2 106
2 106
1870
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
10 201
10 201
10 201
9 409
84111410
OGY képviselőválasztás
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
0
0
84111510
Önkormányzati képviselőválasztás
308
308
309
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
79
79
93
3.
Dologi kiadás
148
148
161
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
535
535
563
84112411
Gyámhivatal
1.
Személyi juttatás
5 989
5 989
5 989
6 113
2.
Munkaa.terh.jár.és
1 535
1 535
1 535
1 589
3.
Dologi kiadás
880
880
880
339
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
8 404
8 404
8 404
8 041
84112412
Építéshatóság
1.
Személyi juttatás
4 420
4 420
4 420
4 787
2.
Munkaa.terh.jár.és
1 111
1 111
1 111
1 223
3.
Dologi kiadás
330
330
330
208
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
1 473
Összesen:
5 861
5 861
5 861
7 691
84112610
Igazgatási tevékenység
1.
Személyi juttatás
121 957
123 853
123 853
118 824
2.
Munkaa.terh.jár.és
30 666
31 296
31 296
30 740
3.
Dologi kiadás
54 457
53 863
53 863
44 278
4.
Pénze. átad., egyéb
1 620
1 095
1 095
135
Összesen:
208 700
210 107
210 107
193 977
84112611
Okmányiroda
8 009
9 021
1.
Személyi juttatás
8 009
8 009
2.
Munkaa.terh.jár.és
1 997
1 997
1 997
2 338
3.
Dologi kiadás
3 060
3 060
3 060
650
Pénze. átad., egyéb tám.
0
Összesen:
13 066
13 066
13 066
12 009
84112612
Önkorm.ellátó szolg.
3 326
3 326
3 349
1.
Személyi juttatás
3 382
2.
Munkaa.terh.jár.és
919
787
787
828
3.
Dologi kiadás
7 890
3 318
3 318
2 865
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 572
4 572
4 566
Összesen:
12 191
12 003
12 003
11 608
84112613
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
0
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
3.
Dologi kiadás
0
4.
Pe.átadás
0
Összesen:
0
0
0
0
1.

Személyi juttatás
14

0

2/b melléklet

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

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211510
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.

0

2 889
698
430
0
4 017

2 889
698
430
0
4 017

2 889
698
430
0
4 017

3 495

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
153 289
153 289

0
0
0
153 289
153 289

153 289

109100

153 289

109 100

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

4 000

3970

4 000

3 970

0
0
0
49 920
49 920

0
0
0
49 920
49 920

49 920

50034

49 920

50 034

0
9 133

0
9 133

9 133

5

38 055
47 188

38 055
47 188

38 055

43055

47 188

43 060

0
0

0
0

11 600
11 600

11 600
11 600

11 600

5648

11 600

5 648

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

1 800

990

1 800

990

0
0

0
0

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

84242112

0

0
0
0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Ápolási díj alanyi jogon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
15

0
2570
626
299

2/b melléklet

3.
4.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

0
2 000
2 000

0
2 000
2 000

2 000

1416

2 000

1 416

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0
0
125

125

9

125

125

9

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Mozgáskorlátozott támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Polgármesteri Hivatal összesen
Személyi juttatás
154 741
Munkaa.terh.jár.és
48 165
Dologi kiadás
67 047
Pénzeszköz átad., e 262 284
Polgármesteri Hivatal összesen
532 237

0
0
0
0

3 643

0

2 903

0

0

1 981

156 889
48 742
62 154
266 331
534 116

156 889
48 742
62 154
266 331
534 116

152 512
39 312
48 809
228 914
469 547

Összesen:
Gondozási díj

87901210
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Adósságkezelés

88220110
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88996710
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

3643

0
0
0
0

2903

0
0
0
0

1981

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

Cím Alcí
szá m
m szá

4.

1.

Előir.
szám

1.

Megne
v.

Cím
neve

Alcím
neve

Előir. neve

2012. évi terv

2.

2.

Módosított
előirányzat V.

Teljesítés

Önkormányzati Hivatal saját bevétel
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg
2000
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
105
Adatszolgáltatás
30
Gondozási díj
Egyéb bevétel (továbbszámlázott bev, kamat, ÁFA bev.)
Közter.felügyelői bírság
260
Saját bevétel összesen:
2 395

4.

Módosított
előirányzat I.

Polgármesteri Hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Előző évi pm. átvét
Köp.ktgv.szervtől
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü
16

0

0

2000

2000

3402

105
30

165
30

350

260
2 395

640
260
3 095

932
510
5 194

0

435
535
970

0

0

0

2/b melléklet
Műk.célú pénzeszközátvétel összese

17

0

0

0

970

3. 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

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
0

Felújítás életveszély elhárítása 1500

7.
8.

Módosított
előirányzat
V.

Módosított
előirányzat
IV.

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

0

0

0

0

0

Felújítás életveszély elhárítása 1500

8.
6.

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

0

0

0

0

8.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

2 000
2 000

2 000
2 000

0
0

7.-9.
10.

6.

10.
11.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

12.

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

2 000

2 000

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0

24 903
3 100
2 191
0
22 000
170
420
283

28 316
3 099
1 999
0
0
170
20
283

6. - 8.
4.

6.

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
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós mu
20 073
Kátyúzás és útfelújítás
2 500
Kerékpárút felújítás
191
Temetők felújítása
1 005
Magtárlaposi lakások felújítása
Költségalapú bérlakások felúj.-Magtárlaposi u.
Mirhóháti u.1-5. felújítás
Kis Bálint I. padlóburkolat felúj.
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák
Jókai úti óvoda parketta felúj.
Új városháza padlóburkolat, kerékpártároló

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

17

23 769
23 769
23 769

20 073
2 000
191
0
22 000

283

116
1 830
44 547
44 547
46 547

53 067
53 067
55 067

35 833
35 833
35 833

4. 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
Módosított
előirányzat
előirányzat IV.
V.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

7.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

0

0

246
246

246
246

8.
8.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

0
0

0
0

1 997
1 997

1 997
1 997

9.

Kner Imre Gimnázium
0
0

0
0

0
2 243

0
2 243

0

6 202
6 202

6 202
6 202

2 228
2 228

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal
számítógép vásárlás, szoftver vás.

0

0
0
0

0

0

477

477

476

Polgármesteri Hivatal

0

477

477

476

Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:

0

6 679

8 922

4 947

0
0

0
0

0
0

0

eszközbeszerzés

9.
7.-9.
10.

7.

10.
11.

11.
12.

12.
6. - 8.
4.

7.

Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

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

0

0

3.
4.

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

0

0

0

0

4.
7.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil.
2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka
675
Bajcsy út bokrok telepítése
200
Új buszmegállók parkosítása
500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
2 000
Gravimetriai alappont
800
Közösségi közlekedés
30 690
Köztéri óra felajánlásból
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "ar
18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pá
8 536
Vésztői víztározó
Felhagyott hulladéklerakó
Játszótér kialakítása
Kondorosi u.1. zárt babakocsitároló ép.
Jókai úti óvoda villámhárító
Százszorszép óvoda fejl.
Taninform szoftver
Mirhóháti u. 5. felúj. TIOP pály.
START munkapr. eszközbesz.
START munkapr.-Juh hodály beruh.
START munkapr.-traktor, pótkocsi vás.
Temetők felújítása
Belvíz VII. üzemeltetési szabályzat
Belvíz DAOP 5.21/D-2008 pr.Kondoros

0

0

0

2 737
675
200
500
2 000
800
30 690
2 000
15 100
18 414
8 536

2 737
675
200
500
2 000
800
32 910
2 000
15 200
18 414
8 536

2 723
675
0
0
1 981
0
32 910
1 966
15 200
0
0
186
511
1 817
125
197
2 345
971
591
24 427
4 400
15 124
1 006
281
1 393

18

1 517

1 054
20 894
4 400
15 124
1 005

511
1 817
125
197
2 346
1 054
591
24 247
4 400
15 124
1 005
281
1 293

4. melléklet
Belvíz VIII. telekátalakítás - Fürj József
Vbelterületi csapadékvíz vízjogi üzem.eng.
Fő u. -Vasút kereszteződés közvilágítás
Kossuth u. 28. parkoló építés
Turisztikai attrakciók saját erő
Polg véd.bázis bejáró építés
Kis Bálint Iskola vízellátás ber.
Háziorvosi alapellátáshoz eszközbeszerzés
DAOP szoc.infrastruktúra fejl.
Komposztáló karám ép.
Szenyvíztelep korszerűsítése
Endrődi híd járda ép.
Belvíz III. belvízrend.pr.
Szt.Antal u. 4. Ép.vás.
Új városháza kerékpártároló kész.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

7.
4.

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

7.
4.

Fejlesztési kiadás összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

8.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
DAOP 3.1.2 Kerékpárhálózat fejl.visszafiz.
Belvíz III.Megyének peszk.átad, Belvíz VIII.
Támogatás értékű felhalmozási össz.
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

64 552
64 552

135 632
135 632

172 839
172 839

100
112
263
133
0
978
376
820
12 221
365
11 350
260
253
350
2 670
139 080
139 080

64 552

142 311

181 761

144 027

37 780
37 780

40 628
40 628

1 424
40 628
42 052

1 424
8 434
9 858

1 000
1 800

1 000
1 800
1 022
832

1 000
0
1 022
7 525
6 000

243
981
7 525
5 989

2 800

4 654

15 547

14 738

40 580

45 282

57 599

24 596

2 000

2 000

2 000

1 000
6 500
7 000

1 000
6 500
7 000

16 500

16 500

1 000
6 500
7 000
10 000
2 724
29 224

508
110
0
7 100
7 000
10 000
2 172
26 890

210 497

210 497

210 497

200 250

210 497

210 497

210 497

200 250

332 129

414 590

479 081

395 763

8 632
978
376

15 % közmű lakosságnak
Liget Fürdőnek fel.c.pe átadás
Önkormányzati Tűzoltóságnak fej.c.pe.átadás

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.
4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Köztemetés
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (c
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése
Liget Fürdőnek forg.eszközhitel óvadék
IKSZT műk.kölcsön-Rózsahegyi Diákj.Alap.
9.
Kölcsönök nyújtása összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250)
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

100
112
263
133
8 632
978
672
820
12 221
365
11 320
260

9.

4.

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

1621

19

5. melléklet

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

Alc
ím
sz
ám

Adatok E Ft-ban
Elő
Módosított Módosított
ir. Cím Alcím
2012. évi
Előirányzat neve
előirányzat előirányzat
terv
sz neve neve
IV.
V.
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
300
0
0
Kitüntetési alap
200
0
0
Ifjúsági alap
300
0
0
Civil alap
2 100
0
0
Sport alap
13 000
1 150
0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
0
0
0
Talajterhelési díj
500
500
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
3 348
0
0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
6 096
0
0
Rendezvények alapja
6 400
55
0
TDM részére peszk.átad
1 700
209
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
733
0
0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasznála
7 000
2 130
0
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
0
0
0
Kállai adomány
10 000
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé
0
0
0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás
810
0
0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok
945
0
0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2012.
810
0
0
Közfogl.saját erő
1 500
1 500
0
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása
1 037
534
0
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
3 000
0
0
IKSZT beruházás
2 724
2 724
0
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
3 726
0
Kis B.I.-30/2012. IPR pály.felhaszn.jun 30-ig
926
Kis B.I. ped.ill.kie.pály.decemberi bér.
858
Kis B.I.-első munkahely garancia dec.havi bér
118
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
25 546
25 546
22 624
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:42
4 243
0
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
2 000
0
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
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő
14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő
11 560
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög
1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön
13 197
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő
15 100
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
2 632
Iparűzési adó túlfizetés
36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis
4 930
Fürdő hitelfelvét
25 000

4.

37 603

0
800
0
0
1 848
8 322
4 229
2 310
366
357 237
24 352
30 653
3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197
0
2 632
36 793
4 930
25 000

0
0
0
23
0
8 322
4 229
2 310
366
348 737
24 352
30 653
3 351
3 352
14 004
240
1 230
16 000
13 197
0
0
36 793
4 930
15 000

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

562 166
617 060
617 060
617 060

527 089
564 692
564 692
564 692

5 000

5 000

5000

12.

5 000
706 725

5 000
622 060

5 000
569 692

11.

4.

54 894

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen
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6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
2012. évi
eredeti
2010.évi tény előirányzat

Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevé
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

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

3 214 776
394 004
-79 662
3 529 118

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

Módosított
előirányzat IV.

Módosított
előirányzat V.

Teljesítés

2 724 214
821 415
0

2 810 783
864 539
0

2 865 331
864 539
0

3 545 629

3 675 322

3 729 870

2 483 006
23 769
332 129
706 725

2 592 125
46 547
414 590
622 060

2 626 030
55 067
479 081
569 692

3 545 629

3 675 322

3 729 870

2 567 647
35 833
395 763
0
1 621
3 000 864

0

0

0

-175 140
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2 934 939
234 568
0
6 497
3 176 004

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. december 31.-én meglévő
kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása

Megnevezés
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó törlesztés
Összes kötelezettségvállalás:

2013
210 513
210 513

2014
210 496
210 496

2015
210 496
210 496

2016
210 497
210 497

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

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.
2013. január 1-jén fennálló tőketartozás CHF-ben

4 632 028
CHF Kalkulált Ft (árf.250) Forrás

2013-ban esedékes tőketörlesztés
2014-ben esedékes tőketörlesztés
2015-ben esedékes tőketörlesztés
2016-ban esedékes tőketörlesztés
2017-ben esedékes tőketörlesztés
2018-ban esedékes tőketörlesztés

842 050
841 986
841 986
841 986
842 049
421 971
4 632 028

210 512 500 kötvényforrás
210 496 500 kötvényforrás
210 496 500
210 496 500
210 512 250
105 492 750
1 158 007 000

A Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.törvény 72. § (1) bekezdése alapján
az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának a Törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállománya
és járulékai összegét.
A Magyar Állam az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló 4.632.028,08 CHF összegű kötelezettségének 65%-át vállalta át 241,06-os árfolyamon.
Az átvállalást is figyelembe véve az önkormányzati adósságállomány várhatóan az alábbiak szerint fog alakulni
Átvállalást követő tőketartozás CHF-ben

1 621 210
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7. melléklet

CHF Kalkulált Ft (árf.250) Tervezett forrás
2013-ban esedékes tőketörlesztés
2014-ben esedékes tőketörlesztés
2015-ben esedékes tőketörlesztés
2016-ban esedékes tőketörlesztés
2017-ben esedékes tőketörlesztés
2018-ban esedékes tőketörlesztés

294 765
294 765
294 765
294 765
294 765
147 385
1 621 210

73 691 250 kötvényforrás
73 691 250 kötvényforrás
73 691 250 saját bevétel
73 691 250
73 691 250
36 846 250
405 302 500
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8. melléklet

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

E Ft-ban
Megnevezés

összeg

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

430 203
333 278
9 780
6 770
780 031

Bevételek 50%-a
Adósságot kel. Ügylet

390 016
200 250
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9.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évre
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

pedagógus
óvodapedagógus
technikai
Csárdaszállási technikai
Csárdaszállási pedagógus

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

2012. évi nyitó
létszám (fő)

45
8
23
0
0

Változás

-1
-3
-4

Átszervezés utáni
engedélyezett
létszám (fő)

Változás

44
5
19
0
0

1

Mód.I

Változás

Mód.II

Változás

45
5
19
0
0

45
5
19
0
0

-2

43
5
16
3
0

43
5
16
3
0

43
5
16
3
0

-3

26
14
0

26
14
0

26
14
0
30

Átl.stat.lé
tszám

Mód.III

45
0
18
0
0

70

41
4
15
2
0

66

26
14

26
14

31

30

140

140

140

-5
-1

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

30

30

142

142

142

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés
pedagógiai sz.

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

4

4

4

4

5

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

9
2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

7

7

7

7

7

6

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

0

0

Térségi Szociális Gondozási Központ

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus
technikai d.

-3

óvodapedagógus
technikai

-2

-2
-1
-1
-1

1

8
21
11

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok
Ebből: Igazgatás - Kt
25

21
11

9.melléklet
Igazgatás (ügykezelői) - Kt
Okmányiroda - Kt
Gyámügyi Hivatal - Kt
Kisegítő fizikai - Mt
Önkormányzat
Mezőőri szolg. - Kjt
Polg.Hiv.és önkormányzat összesen:
Intézmények összesen:
rövidítések:

49
4
2
3

-1
-1

5
63
467

-2
-18

Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény

49
3
2
2

49
3
2
2

49
3
2
2

49
3
2
2

49
3
2
2

5

5

5

5

5

61
470

61
451
173
624

61
449

0
1

61
450

0
-2

61
448

0
22

Közfoglalkoztatottakkal együtt átl.stat.létszám:

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 III. módosítás során a technikai dolgozól létszáma 1,75 fővel csökkent, így 17,75 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.

A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 17/2012. számú határozata alapján az engedélyezett
álláshelyek létszáma 142 főről 140 főre módosul.
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10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
AugusztusSzeptemberOktóber Novembe DecembeÖsszesen
Nyitó egyenleg
821 415
847 288
809 284 685 890 631 645 567 465 496 070 361 940
253 238 136 648 102 814 53 393
821 415
Bevételek:
1. Helyi adó
8 000
6 000
78 650
19 000
5 000
4 000
4 700
6 500
82 000
24 000
4 000 37 150
279 000
65 658
42 393
39 291
41 876
41 876
39 291
39 291
42 393
39 291
41 876
44 978 38 778
516 992
2. Átengedett közpon
0
1200
2 000
2 500
1400
1 000
1050
1 500
2100
2 500
1 000
0
16 250
3. Önkormányzati sa
96 269
62 158
57 610
61 400
61 400
57 610
57 610
62 158
57 610
61 400
65 948 56 853
758 026
4. Központi ktgvetés
5. Saját bevétel
22 500
23 000
34 900
37 000
39 000
32 000
34 000
21 000
43 716
34 000
43 000 35 190
399 306
42 000
47 000
85 000
62 000
57 600
60 325
62 000
59 715
68 000
65 000
71 000 75 000
754 640
6. Átvett pénzeszköz
234 427
181 751
297 451 223 776 206 276 194 226 198 651 193 266
292 717 228 776 229 926 242 971 2 724 214
7. Bevételek (1.+…+6
8. Finanszírozási művelet
0
545 955 365 424 332 740 296 364 3 545 629
9. Bevétel mindössze 1 055 842 1 029 039 1 106 735 909 666 837 921 761 691 694 721 555 206
Kiadások:
0
89 000
91 000
92 000
90 600
90 600
90 600
85 000
86 920
86 500
85 000
84 000 86 640 1 057 860
10. Személyi juttatás
11. Munkaadót terhe
22 936
23 452
23 710
23 350
23 350
23 350
21 900
22 613
22 290
21 900
21 650 22 333
272 834
12. Dologi kiadás
71 918
70 000
70 000
64 000
58 000
51 000
51 000
51 000
57 662
56 000
63 000 68 000
731 580
13. Egyéb pénzeszk.
21 000
28 298
36 334
37 234
36 334
36 334
39 044
37 334
36 434
36 518
34 334 34 334
413 532
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
3600
3600
0
0
7 200
15. Működési kiadás
204 854
212 750
222 044 215 184 208 284 201 284 196 944 197 867
206 486 203 018 202 984 211 307 2 483 006
16. Felújítás
1005
22764
0
0
0
0
0
0
0
23 769
17. Beruházás
3700
6000
125200
12 000
5 000
6 500
15 000
22 000
120 729
2 500
6 500
7 000
332 129
18. Felhalmozási kia
3700
7005
147964
12 000
5 000
6 500
15 000
22 000
120 729
2 500
6 500
7 000
355 898
208 554
219 755
370 008 227 184 213 284 207 784 211 944 219 867
327 215 205 518 209 484 218 307 2 838 904
19. Kiadások együtte
20. Finanszírozási művelet
0
21. Összes kiadás (1
208 554
219 755
370 008 227 184 213 284 207 784 211 944 219 867
327 215 205 518 209 484 218 307 2 838 904
22. Tartalék
50 837
50 837
57 172
57 837 120 837
82 101
82 092
57 092
69 863 78 057
706 725
208 554
219 755
420 845 278 021 270 456 265 621 332 781 301 968
409 307 262 610 279 347 296 364 3 545 629
23. Kiadás mindössz
847 288
809 284
685 890 631 645 567 465 496 070 361 940 253 238
136 648 102 814
53 393
0
0
24. Bevétel, kiadás e
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10. melléklet

Mód. terv Tényl. telj.
Eltérés
%-os telj.
Megnevezés
864 539
234 568
-629 971
27,13% Nyitó egyenleg
0
Bevételek:
330 433
333 278
2 845
100,86% 1. Helyi adó
516 992
513 230
-3 762
99,27% 2. Átengedett központi adók
32 013
41 399
9 386
129,32% 3. Önkormányzati sajátos bevétel
997 862
1 003 592
5 730
100,57% 4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.
427 505
488 483
60 978
114,26% 5. Saját bevétel
560 526
548 460
-12 066
97,85% 6. Átvett pénzeszköz
0
7. Bevételek (1.+…+6.)
6 497
6 497
8. Finanszírozási művelet
3 729 870
3 169 507
-560 363
84,98% 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)
0
Kiadások:
1 123 502
1 114 919
-8 583
99,24% 10. Személyi juttatás
279 930
273 313
-6 617
97,64% 11. Munkaadót terhelő járulékok
784 364
759 255
-25 109
96,80% 12. Dologi kiadás
431 910
413 836
-18 074
95,82% 13. Egyéb pénzeszk.átadás
6 324
6 324
0
100,00% 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 626 030
2 567 647
-58 383
97,78% 15. Működési kiadás (10.+…+14.)
55 067
35 833
-19 234
65,07% 16. Felújítás
479 081
395 763
-83 318
82,61% 17. Beruházás
534 148
431 596
-102 552
80,80% 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.)
3 160 178
2 999 243
-160 935
94,91% 19. Kiadások együttesen (15.+18.)
1621
1 621
20. Finanszírozási művelet
3 160 178
3 000 864
-159 314
94,96% 21. Összes kiadás (19.+20.)
569 692
-569 692
0,00% 22. Tartalék
3 729 870
3 000 864
-729 006
80,45% 23. Kiadás mindösszesen (21.+22.)
0
168 643
168 643
24. Bevétel, kiadás egyenlege
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11. melléklet

2012. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
Adatok E Ft-ban
Kötelezettség
váll.össz.
21 276
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0 saját erő szüks
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)
0
Saját erő
21 276

Kötelezettség
váll.össz.
859 171
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Forrásai
Támogatás
771 490
Saját erő
87 681

2013.
17 223

2014.
4 053

17 223

4 053

2011.
17 716

2012.
9 069

2013.
410 255

2014.
417 631

2015.
4 500

17 716

9 069

384 918
25 337

382 453
35 178

4 119
381

MÁK Önerő pályázat: 76.098 E Ft

Magtárlaposi társasház lakások felújítása
Forrásai
Támogatás
Saját erő

IKSZT beruházás (Öregszőlő)
Forrásai
Támogatás
Saját erő

Kötelezettség
váll.össz.
22 000

2013.
22 000

22 000

22 000

Kötelezettség
váll.össz.
3 300

2013.
2 200

2014.
1 100

3 300

2 200

1 100

Kötelezettség
váll.össz.
51 505
DAOP-4.1.3/A-11-2012 Alapszolg.infrastr.jav.
Forrásai
Támogatás
49 538
Saját erő
1 967
Kötelezettség
váll.össz.
102 143
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
Forrásai
Támogatás
91 929
Saját erő
10 214
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2013.
51 505
49 538
1 967

2013.
102 143
91 929
10 214

12. melléklet
2012. 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 év auditált
Előző évi. ktgv.
Auditálási
egyszerűsített
besz. záró adatai
eltérések
besz. záró adatai
(+,-)

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

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

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

11 139 413
5 360
7 608 125
334 211
3 191 717
993 293
2 076
162 478
0
812 238
16 501
12 132 706

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

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

10 079 818
9 835 309
244 509
796 049
796 049
0
1 256 839
913 612
310 537
32 690
12 132 706

0
0
0
0
0
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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

11 139 413
5 360
7 608 125
334 211
3 191 717
993 293
2 076
162 478
0
812 238
16 501
12 132 706
10 079 818
9 835 309
244 509
796 049
796 049
0
1 256 839
913 612
310 537
32 690
12 132 706

12. melléklet
2012.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

Auditálási
eltérések
(+,-)

Tárgyévi ktgv.
egyszerűsített
beszámoló záró
besz. záró adatai adatai

Auditálási
eltérések
(+,-)

Tárgyévi auditált
egyszerűsített
besz. záró
adatai
788 533

854 458

854 458

12 392
0
764 057
0

12 392
0
764 057
0

788 533
0
7 516
0
638 408
0

102 793
-2 311
0

102 793
-2 311
0

157 641
-2 956
0

157 641
-2 956
0

0

0

0

0

0
100 482
21 736
78 746
0

0
100 482
21 736
78 746
0

0
154 685
21 539
133 146
0

0
154 685
21 539
133 146
0
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7 516
0
638 408
0

12. melléklet

2012. 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
(+,-)

Tárgyévi ktgv.
beszámoló záró
adatai

egyszerűsített
besz. 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
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12 melléklet
2012. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
E Ft-ban
Eredeti előirányzat
Megnevezés
Személyi juttatások
1 057 860
Munkaadót terhelő járulékok
272 834
Dologi és egyéb folyó kiadások
731 580
Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
314 841
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átad
98 691
Ellátottak juttatásai
7200
Felújítások
23 769
Felhalmozási kiadások
64 552
Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
37 780
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadá
2800
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
16500
Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása
0
2 628 407
Költségvet.pénzforgalmi kiadások öss
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
0
Tartós hitelviszonyt megtest.értékpap
210 497
0
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp
Finanszírozási kiadások összesen:
210 497
Pénzforgalmi kiadások:
2 838 904
Pénzforgalom nélküli kiadások
706 725
Továbbadási célú kiadások
0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
0
Kiadások összesen
3 545 629
Intézményi működési bevételek
366 131
Önkormányzatok sajátos műk. bev.
808 252
675 873
Műk.célú támog.értékű bevételek.,egy
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvé
4 249
Felhalmozási és tőke jell. bev.
6 250
6 250
- Önkorm. sajátos felh. és tőke jell be
Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t.
55 662
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvét
17 356
Támogatások kiegészítések
758 026
-Önk.költségvet.támogatása
758 026
29 715
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérül
2 700
Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülé
Költségvet.pénzforgalmi bevételek ös
2 724 214
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
0
0
Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.be
0
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp
Finanszírozási bevételek összesen:
0
Pénzforgalmi bevételek:
2 724 214
Pénzforgalom nélküli bevételek
821 415
Továbbadási célú bevételek
0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
0
Bevételek összesen
3 545 629
210 497
Költségvetési bev.és kiad.különbsége
Finansz.műveletek eredménye
-210 497
Továbbadási c.bev.kiad.különbsége
0
Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege
0

Módosított
1 123 502
279 930
784 364
297 228
140 412
6324
60 110
176 718
42 052
15547
16500
12724
2 955 411

Teljesítés
1 114 919
273 313
759 255
273 847
139 989
6324
35 833
144 027
9 858
14738
14661
12229
2 798 993

0
210 497
0
210 497
3 165 908
569 692
0
0
3 735 600
389 500
860 587
491 161
4 365
26 041
6 250
60 154
3 246
1 003 592
1 003 592
29 715
2 700
2 871 061
0
0
0
0
0
2 871 061
864 539
0
0
3 735 600
210 497
-210 497
0
0

0
200250
0
200 250
2 999 243
0
0
1 621
3 000 864
426 291
864 732
500 258
2 230
28 087
19 714
37 322
7 650
1 003 592
1 003 592
51 157
7 123
2 928 442
0
0
0
0
0
2 928 442
234 568
0
6 497
3 169 507
364 017
-200 250
0
4 876
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13. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat 2012. évi vagyonáról

Eszközök
Önállóan gazdálkodó
intézmény

Befektetett eszközök

Tárgyi e. és imm. jav.
Nettó értékből
Bruttó é.
Nettó é.
Imm.jav.
Ingatlan
Gépek
Kis Bálint Ált.Iskola
279 430
175 319
29
166 236
Rózsahegyi K. Kist.Isk.
177 025
115 047
0
104 677
Kner I. Gimnázium
141 521
82 098
68
74 933
Városi Alapfokú Műv.Int.
11 314
1 706
0
0
Határ Győző Városi Könyvtár
9 163
1 235
86
0
Közműv.Közgyűjt Intézm.
5 403
559
26
0
Gye-Cs-H.Kistérs.Óvoda
1 717
260
0
0
Térségi Humánsegítő Sz.
4 669
110
2
0
Gye.V.Polgármesteri H.
428 228
15 936
3 139
Eü. Intézmény
165 933
65 166
201
53 225
Térségi Szoc.Gond.Kp.
490 689
386 129
0
381 559
Gy.V.Önkormányzata
12 359 035
9 952 187
1809
6 258 563
Mindösszesen
14 074 127
10 795 752
5 360
7 039 193

34

Jármű
9 054
10 370
7 097
1 706
1 149
533
260
108
12 797
11 740
3 109
36 843
94 766

0
0
0
0
0
0
0
0
5 440
0
1 461
23 185
30 086

Beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
444 080
444 080

Adatok: E Ft-ban
Befektetett Tart. adott Üzemelt.
pü-i
kölcsönök, átadott
Befekt.eszkö
eszközök részesedés eszközök
zök összesen
0
0
0
175 319
0
0
0
115 047
0
0
0
82 098
0
0
0
1 706
0
0
0
1 235
0
0
0
559
0
0
0
260
0
0
0
110
4 010
25 386
0
0
0
65 166
0
0
0
386 129
314 737
19 474
3 187 707 10 286 398
314 737
19 474
3 191 717 11 139 413
11 139 413

13. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat 2012. évi vagyonáról

Eszközök
Adatok: E Ft-ban
Önállóan gazdálkodó
Forgóeszközök
Eszközök összesen
intézmény neve
Készletek
Követelések
Rövid lejár.bePénzeszközök Aktív pü. elsz. Forgóeszközök
Kis Bálint Ált. Iskola
0
0
0
0
0
0
175 319
Rózsahegyi K. Ált. Isk.
0
0
0
0
0
0
115 047
Kner I. Gimnázium
0
0
0
0
0
0
82 098
Városi Alapfokú Műv.Int.
0
0
0
0
0
0
1 706
0
0
0
1
0
1
1 236
Határ Győző Városi Könyvtá
Közműv.Közgyűjt Intézm.
0
456
0
2
0
458
1 017
Gye-Cs-H.Kistérs.Óvoda
0
0
0
2
0
2
262
Térségi Humánsegítő Sz.
0
0
0
0
0
0
110
Gye.V.Polgármesteri H.
0
0
0
0
0
0
25 386
Eü. Intézmény
0
372
0
30798
211
31 381
96 547
Térségi Szoc.Gond.Kp.
2 076
8925
0
23 668
1 096
35 765
421 894
Gy.V.Önkormányzata
0
152 725
0
757 767
15 194
925 686
11 212 084
Mindösszesen
2 076
162 478
0
812 238
16 501
993 293
12 132 706

35
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Kimutatás az Önkormányzat 2012. évi vagyonáról

Források
Önállóan gazdálkodó
intézmények
Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. Ált. Isk.
Kner I. Gimnázium
Városi Alapfokú Műv.Int.
Határ Győző Városi Könyv
Közműv.Közgyűjt Intézm.
Gye-Cs-H.Kistérs.Óvoda
Térségi Humánsegítő Sz.
Gye.V.Polgármesteri H.
Eü. Intézmény
Térségi Szoc.Gond.Kp.
Gy.V.Önkormányzata
Mindösszesen

Saját tőke
Induló
Tőke vált.
216 873
-41 554
111 778
3 269
77 914
4 184
2 165
-459
436
710
782
-52
0
6
1 645
-1 535
136 675 -111 289
77 634
-15 592
366 131
19 580
8 843 276 387 241
9 835 309 244 509

Saját tőke
összesen
175 319
115 047
82 098
1 706
1 146
730
6
110
25 386
62 042
385 711
9 230 517
10 079 818

Adatok:E Ft-ban
Kötelezettség
Tartalék
Kötelezettségek
Passz.elsz.
összesen
Ktv. Tart.
Váll.tart. Rövid lejár. Hosszú lejá
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
89
0
89
2
0
285
0
0
285
2
0
254
0
0
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 009
0
3496
0
0
3 496
1222
0
11419
0
23 542
34 961
763 813
0
294 994 913 612
9 148
1 217 754
796 049
0
310 537 913 612
32 690
1 256 839
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Források
összesen

175 319
115 047
82 098
1 706
1 236
1 017
262
110
25 386
96 547
421 894
11 212 084
12 132 706

13. melléklet
Kimutatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. december 31.-i fordulónappal készített vagyonleltárból
a vagyontárgyak összevont forgalomképesség szerinti besorolásáról
Megnevezés

Bruttó érték

Halmozott écs. Nettó érték

Önkormányzat
121111 Ing:Földterületek,FképTelen
121112 Ing:Földterületek,Korl.fkép.
12113 Ing:Földterületek,F.képes
121211 Ing:Telkek,FképTelen
12122 Ing:Telkek,Korl.fkép.
12123 Ing:Telkek,F.képes
1213111 Ing:Épületek,FképTelen
121312 Ing:Épületek,Korl.fkép.
121313 Ing:Épületek,forgalomképes
1219312 Épületek,Nullára leírt,Korl.f
1219313 Ing: Egyéb épületek, nullára írt
121412
Ing:Építmény:Ültetvény,korl.fogképes
121413 Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes
1214911 Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen
12194911Ing:Építm:Egyéb,Nullára leírt,
forgkép.
121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes

112179856
116337237
41322568
9359600
93954400
63952867
133373630
578034203
100139749
2431920

30282620
138712506
18927515
2431920

143134

143134

112179856
116337237
41322568
9359600
93954400
63952867
103091010
439321697
81212234
0
0
203928421

203928421
6034000
6028099192

1442013007
1094758

6034000
4586086185
0

1094758
79341738
94243921

14902183

347583
3260614

347583
822316

15980
283710000
36294600
12753438
162114000
7015462
72846986
893521065
3136206653
88096886

15980

0

1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
kforg.
121493 Ing:Építmény:Egyéb,F.képes
1219493 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
forgkép
1214211 Ing:Építmény:Erdők,FképTelen
121422 Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép.
1612111 Üz:Ing:Földterületek,FképTelen
161212 Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép.
161222 Üz:Ing:Telkek,Korl.fkép.
16123111 Üz:Ing:Épületek,FképTelen
1612312 Üz:Ing:Épületek,Korl.fkép.
16124911 Üz:Ing:Építmény,FképTelen
1612492 Üz:Ing:Építmény,Korl.fkép.
16192492 Üz:Ing:Építmény,Nullára
leírt,Korfk.
Kataszter összesen:
127312 Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép.

414472
12281227195

8659833
159172261
989516781
27814505
414472
2835271374

2438298
0
283710000
36294600
12753438
162114000
7015462
64187153
734348804
2146689872
60282381
0
9445955821
20327517

20327517
127313 Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Id

14941980
14941980

1274111 Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen,

394370824
394370824

127412 Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép.

2776900
2776900

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

9289861
9289861
2372664
314737000
10215639

12713 Ing:Földterület,Beruházás
17111 Részvények, részes.,Nem pénzügyi
11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes
37

8407082

2372664
314737000
1808557
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1311913 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leí

0
480751

480751

1311211 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,fképtelen

1797550
1965767
27262071

168217
3368081

951983
11151136
10300979
15124126

951983
481519
1758976

354192
836623390
13117850585

38766
15655375
2850926749

6338596
2145995
19553153
40576915
5068188
691544
18585051
67514331
3549309
36323665
13013550
46393430
3879405
8195000
81401153
45472423
29525397
428227105

4164017
1181513
19553153
40576915
3571318
176921
7799619
67514331
3549309
36323665
7573943
46393430
1441036
6623172
81401153
45472423
29525397
402841315

2174579
964482
0
0
1496870
514623
10785432
0
0
0
5439607
0
2438369
1571828
0
0
0
25385790
0
0

11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
1311913 Gép:Ügyv és szám.,Nullára leírt,F.
1311923 Gép:Egyéb,gép,ber,f.,Null leírt,F.
Intézmény összesen:

83333
1577545
2254837
1487420
5403135

56907
1044314
2254837
1487420
4843478

Határ Győző Könyvtár
11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes
111943 Imm:Szellemi term,Nullára leírt,F.k
131113 Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
1311913 Gép:Ügyv és szám.,Null leírt,F.kép
1311923 Gép:Egyéb,gép,ber,f.,Null leírt,F.
Intézmény összesen:

400000
112500
7380968
142792
833035
293440
9162735

313533
112500
6315548
59361
833035
293440
7927417

Térségi Humánsegítő Szolgálat
11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes
111943 Imm:Szellemi term,Null leírt,F.képe
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
1311913 Gép:Ügyv és szám.,Null leírt,F.kép

240000
400000
249375
3092397

238253
400000
141267
3092397

26426
533231
0
0
559657
0
0
86467
0
1065420
83431
0
0
1235318
0
0
1747
0
108108
0

131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
1311923 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára le
131133 Gép:Képzőművészeti a.,F.képes
132112 Gép:Járművek,Korl. F.képes
131113 Gép:Járművek,F.képes
16133 Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
Eszközök összesen:
Önkormányzat összesen:
Polgármesteri Hivatal
11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes
11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes
111933 Imm:Vagyért.jogok,Nullára leírt,F.k
111943 Imm:Szellemi term,Nullára leírt,F.k
131113 Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes
1311211 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen,
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
1311913 Gép:Ügyvszámtek.,Nullára leírt,F.k
1311922 Gép:Egyébgépber,f.,Null leírt,Korl
1311923 Gép:Egyébgépber,f.,Null leírt,F.kép
132113 Gép:Járművek,F.képes
132193 Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes
16133 Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes
16143 Üz:Járművek,F.képes
161932 Üz:Gép,ber,felsz.,Null leírt,Korl.f
161933 Üz:Gép,ber,felsz.,Nullára leírt,F.k
161943 Üz:Járművek,Nullára leírt,F.képes
Hivatal összesen:
Közművelődési,közgyűjteményi és szolg.
Intézmény
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23893990
0
11151136
9819460
13365150
315426
820968015
10266923836
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0
109855
0
0
260364
0
260364
0
0

1311923 Gép:Egyéb gép,ber,f.,Null leírt,F.
Intézmény összesen:

687624
4669396

687624
4559541

Kistérségi Óvoda
131122 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép.
1311923 Gép:Egy,gép,ber,f.,Null leírt,F.kép
Intézmény összesen:

712300
1005518
1717818

451936
1005518
1457454

111933 Imm:Vagyoni ért.jogok,Null leírt,F.
131113 Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
131143 Gép:Hangszerek,F.képes
1311913 Gép:Ügyv és szám.,Nullára leírt,F.
1311923 Gép:Egyéb gép,ber,f.,Null leírt,F.
1311943 Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.kép
Intézmény összesen:

110000
894357
871779
1672000
1673691
2322769
3768940
11313536

110000
399495
504893
828228
1673691
2322769
3768940
9608016

Kis Bálint Általános Iskola
12122 Ing:Telkek,Korl.fkép.
121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes

13132000
8770241

0
1979924

0
494862
366886
843772
0
0
0
1705520
0
0
13132000
6790317

121312 Ing:Épületek,Korl.fkép.
111933 Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára
leírt
11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
161933 Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára

186901877
204000

40588339
204000

146313538
0

672000
68072000
1678000

643000
59018000
1678000

29000
9054000
0

Intézmény összesen:

279430118

104111263

1772000
4508815

1285230

175318855
0
0
1772000
3223585

129851373
28812

30170139
28812

99681234
0

40864000
177025000

30494000
61978181

8399000
14899357

2170165

10370000
115046819
0
0
8399000
12729192

79262429
436856

25458033
436856

53804396
0

3172038
1816000
33535000
141520680

3172038
1748000
26437000
59422092

0
68000
7098000
82098588
0
0
20658000
2000000

Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
12122 Ing:Telkek,Korl.fkép.
121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes
121312 Ing:Épületek,Korl.fkép.
1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
kforg.
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
Intézmény összesen:
Kner Imre Gimnázium
12122 Ing:Telkek,Korl.fkép.
121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes
121312 Ing:Épületek,Korl.fkép.
1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
kforg.
1219312 Épületek,Nullára leírt,Korl.f
11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
Intézmény összesen:
Térségi Gondozási Központ
12122 Ing:Telkek,Korl.fkép.
12123 Ing:Telkek,F.képes

20658000
2000000
39
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121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes
121312 Ing:Épületek,Korl.fkép.
111943 Imm:Szellemi termékék,Nullára
leírt
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
131113 Gép:Járművek,F.képes
Intézmény összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
12122 Ing:Telkek,Korl.fkép.
121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes
121312 Ing:Épületek,Korl.fkép.
1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,
kforg.
11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
Intézmény összesen:
Önkormányzati beszámoló mindösszesen:
Tartósan adott kölcsönök:
Befektetett eszközök összesen:

40

2781596

270495

2511101

431244219
337000

74854400
337000

356389819
0

26856000
6812000
490688815

23748000
5351000
104560895

5315000
1111479

251316

3108000
1461000
386127920
0
0
5315000
860163

74970694
29875

27921177
29875

47049517
0

919000
83586000
165932048

718000
71846000
100766368

201000
11740000
65165680

14832940971

3713002769

11119938202
19474314
11139412516
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező-és nem kötelező feladatai 2012. évben
Sorsz.

Megnevezés

Szakfeladat

Műk.kiadás

Ennek forrásai
Műk.bevétel

Támog.ért.műk.b. Áll. támogatás

I.1

Igazgatás

841114,115,116,1

243298

1272

I.2

Vagyongazdálkodás 681000,682001,0

24511

88456

I

Összesen

267809

89728

II.1

Köztemető fenntartás 960302

II.2

Belvíz feladatok

842541

6857

II.3

Közter. tiszt., szilárd h 382101

17864

II.4

Víz és csat. szolg.,

360000, 370000

1848

II.5

Helyi közutak kezelése421100, 522110

9160

II.6

Közvilágítás

II.7

Növény és áll. eü.

535

91200

SZJA átadott

Önkorm.kieg t.

72000

78291
-63945

535

91200

72000

14346
0

841402

6857

Közter.rendje-Mezőőri

842421

Parkgondozás

813000

II.8

Város és közgazd.

841403

128918

7

2900

17077

5000

4160

28000

3781

18000

5485

11000

6077

12000

38435

0
64742

13741

II.9

Közcélú, közhasznú m890441, 442, 443

209367

5757

241484

II.

Település üzem. össz.

449264

70506

258125

III.1

Háziorvos ellátás

862101

17072

2072

14103

III.2

ügyeleti ell

862102

7778

598

III.3

Ifjúság eü.feladatok

III.4

Védőnői ellátás

III.

Eü. ellátás összesen

869042, 045

6864
1848

31781
26392

11000

1348

-37874
0

85000

897
7180

1113

235

869041

III.5

Járóbeteg szakorv. ell 862211,213,8690

III.6

Fekvőbeteg szakorv.e.

III.7

Munkaegészségügy

III.

Mindösszesen

35633

0
26198

2670

15216

0

137060

2971

132666

2771

0

8312
-1348
0
0

163258

5641

147882

2771

0

6964

158997

55371

56783

43032

3811

19573

3941

1169

12622

39281

5

13287

19744

3000

3245

IV.1

0

IV.2

Étkeztetés

IV.3

Házi segítségnyújtás

IV.4

Családsegítés

562912,913,914,9
889922
856011, 889924

1841

IV.

Szoc. alapell. össz:

217851

59317

14456

89149

46032

8897

V.1

Ápolást- gondozást- n

873011

290315

139462

18683

123931

4000

4239

V.2

Nappali ell. nyújtó

881011

32658

1763

1303

18141

7000

4451

V.3

Átmeneti ell-t nyújtó

873012

14069

4960

V.4

Fogyatékosok áp. gon 881000, 881013

16355

2198

V.5

Támogató szolgálat

889925

11933

881

8836

V.6

Tanyagondnoki szolgá

889928

7606

119

382

3993

V.

Szoc. szakosított ell. ö.

372936

149383

29204

155799

VI.1

Gyermekvédelmi ell.

VI.2

Bölcsőde

VI.3

Iskolai napközi

9734

4500

4609

2000

2423
2216
3112

17500

21050
0

889101
855911, 912

6060

6060

76479

11594

57000

7885

VI.

Gyermekvéd. ell. össz:

82539

0

0

11594

57000

13945

VII.1

Óvodai nevelés

79645

217

787

34021

28000

16620

VII.2

Nappali r. ált. műv. a. 852011, 012,021,

323970

5595

15029

203748

75000

24598

VII.

Oktatás összesen

403615

5812

15816

237769

103000

41218

18089

4851

71

37

8000

5130

1774

16000

5058

1811

24000

10188

851011, 012

VIII.

0

IX.1

Művelődési házak otth

IX.2

Közműv. könyvtárak 910121, 123

23382

550

IX.

Közműv összesen

41471

5401

X.

Sportintézmény üz., 931102, 931204

12100

3637

XI.

Tűzvédelem, polg. vé

I-XI.

Kötelező fel. összesen

XII.

Nem kötelező feladatok

910501

842531

4293
2015136

71

8463
225

389425

466314

4068
590093

404532

164772
0
0

40
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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 ok

XII.10

Felnőtt oktatás

XII.11

Egyéb oktatás

XII.12

Közegészségügy

XII.13

Egyéb eü feladat

XII.14

Nevelőotthoni ellátás

XII.17

Múzeum

0
581400

0
0
0

552001

1050

1936

852031,032

46655

3635

109407

272

-886
0

853111, 121
856000

1114

2775

22826

16040

1379

777

70575

16920

20863

1111

3
0

1180
869052
879012
910201, 949900

1123

57

11454

411

754

10289

6252

60

8600

-2408

9

4

5

9003

782

8221

XII.18

Civil szervezetek támo

890301

6984

XII.19

Egyéb szórakozt., rend562100, 920, 932

5285

5523

-238

XII.20

Étkeztetés szabad

11562

23675

-12113

XII.21

Fürdő

XII.22

Egyéb

XII.23

6984

932911

39975

Utazásszervezés

960900

4150

160

3990

XII.24

Egyéb sportfeladatok

931903

11476

312

11164

XII.25.

Túraútvonal

XII.26

Vállalkozók háza

XII.27

Kollégiumi ell.

XII.28

Egyéb pü-i kieg. Tevé

661902

XII.29

Nemzeti ünnep-Aug. 2

841191

1200

1200

XII.30

Kiemelt önk.rend-Sajt

841192

2800

2800

XII.31

Testvérvárosi kapcsola

842155

100

XII.

Nem kötelező f. össz.

I-XII.

9743

30232
0

0
0
559011, 855921

31424

96

14883

11945
0

100

301080

36866

15140

ÖSSZESEN

2316216

426291

Szoc segély

251090

Önk.elszám. A ktg.vetési szerveikkel

4500

118027

37460

481454

708120

441992

10339

110099

93587
258359
130652

1474178

1474178
0
0

751922, 751966

0

Beszámoló összesen:

4041484

426291

491793

818219

441992

1863189

Beszámoló összesen:

4041484

426291

491793

818219

441992

1863189

0

0

0

0

0

0
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Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2012.év

Adatok: E Ft-ban
Bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:
Intézményi ellátás díja
Alkalmazottak térítése
Alaptev.összefüggő áru és k.
Alaptev szolg .díjbev.
Váll.tev. bev
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.
Bérleti díj bev.
Befolyt ÁFA
Egyéb sajátos bevételek
Kamat bevétel

Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről
Int.és Önk. Saját folyó bev.össz.
Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz
Támog.ért.működési bev.
Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről
Működési célú hitel
Előző évi pénzmaradv.igénybevét.
Normatív államihozzájár össz.
SZJA bevétel
Vis-maior tám
Központosított állami tám.
Egyéb közp.állami tám.
Állami hozzájár. És tám. össz.
Egyéb bevétel
ebből helyi adó
Kiegyenlitő függő átfutó
2. Működési célú bevétel összesen
2.pont aránya az 1.ponthoz %

2008
4 600 465
192 382
9 826
2 814
25 365
0
2 823
79 479
96 107
6 265
107 554

16 256
538 871
142 451
168 982
0
0
38 224
1 074 636
476 573
0
61 353
61 996
1 674 558
437 243
323 266
1 851
3 002 180
65,26%

Teljesítés összege év
Teljesítés összege év
Kiadások
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422
Ebből:
193 518
198 428
208 193
219 187 Személyi juttatás
1 121 051 1 127 329 1 193 772 1 013 603
14 374
17 049
3 212
238 Munkaadót terhelő jár.
355 274
324 997
296 267
264 024
2 652
2 707
2 588
7 629 Dologi kiadás
825 439
856 955
891 826
808 124
29 994
22 922
20 868
28 812 Pénzeszköz átadások
0
0
0
Műk.c.támogértékű kiad,egyéb
34 498
21 780
45 778
20 874
2 827
3 663
3 623
3 912 Áh-n kívülre végleges műk.pe
174 666
140 695
153 632
140 895
95 118
102 655
117 182
73 004 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 634
6 186
4 705
6 192
66 308
63 526
57 182
43 929 Társadalom.- szocpol, és egyé 222 883
240 106
258 099
273 300
5 903
13 256
10 172
6 499
168 970
99 418
65 575
46 993

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

2 230
432 433
155 963
335 830
4 778

55 984

51 862

1 116 212 1 060 866
932 492
943 241
464 992
448 597
416 374
441 991
0
6 325
71 706
76 500
11 590
6 858
0
15 642
51 449
1 652 910 1 585 963 1 382 423 1 443 539
586 830
423 601
410 753
399 257 Függő átfutó kiegy tételek
10 711
-10 673
-46 414
1 891
386 746
309 116
278 011
278 915
-79 662
-1 723
6 497
3 113 138 2 832 107 2 664 193 2 830 159 2. Működési célú kiadás öss 2 751 156 2 707 375 2 797 665 2 528 903
71,91%
80,25%
70,25%
89,29% 2. Pont aránya az 1.ponthoz
66,74%
86,44%
81,39%
68,62%
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2012
3 000 864
1 114 919
273 313
759 255
22 771
139 989
6 324
251 076

1 621

2 569 268
85,62%
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Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2012. év

Bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:
Támogatás

- Céltámogatás
-Vis-maior
- Céljellegű decent.
- TEKI
- Központosított állami
- Egyéb közp. Állami
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök
Normatív állami tám-ból:
Társadalmilag elmaradott települések t.
Lakáshoz jutás feladatainak t.
Magánszemélyek kommun.adó 100%
Telekadó 20%-a
Önkorm felhalm. és tőke jell bev
ebből:
Privatizációból szárm bev.
Egyéb pénzügyi befektetések
Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é.
Felhalm.és tőke jellegű bev.
Felh.c.pe átvét áh-n kívülről
Támog.ért.felhalm.bev.
Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér.
Befolyt ÁFA (felhalm)
Hitel
Befekt.c.értékpapír ért.
Finanszírozási bevételek
Előző Évi pénzmaradvány felhalm
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
2.pont aránya az 1.ponthoz %
Összesen %
Működés és felhalmozás összesen:

Teljesítés összege év
Teljesítés összege év
Kiadások
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422
Ebből:
69 157
102 153
55 897
79 290
1 022 Felújítás
46 408
132 078
166 062
70 522
Felhal.c.támog.értékű kiad.
6 388
626
2 726
Áh-n kívülre végleges felh.pe.á
13 164
13 332
7 976
24 492
0
0
0
0 Felhalmozási célra átadott pénz.
6 300
0
0
0 Fejlesztési kiadások
461 772
240 070
305 681
412 537
0
0
0
0 Felhalm célú hitelek törl
223 500
0
0
0
0 Kötvény törlesztés
62 857
82 846
30 368
79 290
1 022 Rövid lejár.kölcsön kiadása
45 401
38 496
13 700
19 307
25 529
0
0 Felhalmozási célú kamatkiadás
20 543
56 740
Befektetési célú részesedések vás.
123 190
Befekt.c.ért.papír beváltása
186 760
0
0
0
0 Befekt.c.ért.papír vásárlása
181 968
0
0
0
0
21 876
23 015
28 236
29 060
29 059
675
996
1 029
903
134 690
155 058
227 681
294 192
126 561
0
0
35 876
38 729
10 544
47 981
1 560

4 813

0
4 000
3 306

0
2 008
4 478

0
6 770
14 074

26 358
104 150
17 263
2 474

18 984
127 087
22 591
51 713

16 392
189 550
17 648
64 116

7 650
37 322
53 502
7 243
Függő átfutó kiegy tételek

2012
3 000 864
35 833
9 858
14 738
128 827
200 250
26 890
15 200

797 996

186 453
1 000 000
371 887
1 598 285
34,74%
100,00%
4 600 465

785 263
0
149 741
384 168
538 412
182 706
1 216 226
697 011 1 128 310
339 348 2. Felhalm.és tőkekiadás.öss 1 371 129
424 602
639 878 1 156 519
28,09%
19,75%
29,75%
10,71% 2. Pont aránya az 1.ponthoz
33,26%
13,56%
18,61%
31,38%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507
4 122 285 3 131 977 3 437 543 1 156 519
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431 596
14,38%
100,00%
3 000 864

16. melléklet

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

Megnevezés
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Összesen

Alapadó

Közvetett
Ténylegesen
támogatás
Kivetett adó
beszedett adó
5 052
153
4 899
5 288
48 987
4 110
44 877
35 954
54 039
49 776
41 242
-4 263

Különbség

Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján két adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója.
2012. évben az összes biztosított kedvezmény 4.263 E Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.
Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában még mindig jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie.
hozzájárulás adómentességének kifutása miatt.

44

17. melléklet

2012. évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvány alakulása
Előző években képzett tartalékok (E Ft-ban)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városi Egészségügyi Intézmény
Összesen

Megnevezés

632 434
5 974
638 408

adatok E Ft-ban
Szabad
pénzmaradvány

Összes
Feladattal terhelt
pénzmaradvány
pm.
ebból műk.célú
köt.terhelt pm.

Intézmények pénzmaradványa
-Kis Bálint ltalános Iskola és Óvoda
-Rózsahegyi Kálmán Kistérségi I.
-Kner Imre Gimnázium
-Térségi Szociális Gondozási Közpon
-Városi Egészségügyi Int
-Városi Alapfokú Műv.Int.
-Határ Győző Városi Könyvtár
-Közműv.Közgyűjt Intézm.
-Gye-Cs-H.Kistérs.Óvoda
-Térségi Humánsegítő Sz.
-Gye.V.Polgármesteri H.
Intézmények összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. év Önkormányzat összevont pm.

felhalm.célú
köt.terhelt pm.

ebból műk.célú
szabad pm.

ebból felh.célú
szabad pm.

0
0
0
10 559
26 232
0
1
2 933
2
0
12 295
52 022

0
0
0
10 559
26 232
0
1
2 933
2
0
12 295
52 022

0
0
0
10 559
26 232
0
1
2 933
2
0
12 295
52 022

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

102 663
154 685

102 663
154 685

50 832
102 854

51 831
51 831

0
0

0
0

0
0
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18. melléklet
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2012. évi beszámolóhoz
Bruttó érték
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

Adatok: ezer forintban
2011. évi záró
2012. évi záró
Különbség ( +; - )
82998
83920
922
8571220
8897445
326225

Gépek, berendezések és fejlesztések
Járművek
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen:
Értékcsökkenés
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések és fejlesztések
Járművek
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen:

451811

1254178

802367

72769
4607302
13786100

91644
4505754
14832941

18875
-101548
1046841

Adatok: ezer forintban
2011. évi záró
2012. évi záró
Különbség ( +; - )
71467
78560
7093
1648643
1858252
209609
351677
217140
-134537
61904
61559
-345
1301814
1497492
195678
3435505
3713003
277498

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Megnevezés
2012. évi záró
bruttó érték
Immateriális javak
83920
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
8897445
Gépek, berendezések és fejlesztések
1254178
Járművek
91644
Üzemeltetésre átadott eszközök
4505754
Összesen:
14832941

2012. évi záró
nettó érték
5360
7039193
1037038
30085
3008262
11119938

Százalék

A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Megnevezés
2012. évi záró
bruttó érték
Immateriális javak
83920
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
8897445
Gépek, berendezések és fejlesztések
1254178
Járművek
91644
Üzemeltetésre átadott eszközök
4505754
Összesen:
14832941

2012. évi záró
0-ra írt érték
61181
7701
122583
75919
128966
396350

Százalék

6,39
79,11
82,69
32,83
66,76
74,97

72,9
0,08
9,77
82,84
2,86
2,67

A beszámolási időszakban az önkormányzat eszköz állománya 1.046.841 ezer forint összeggel növekedett.
Ezt elsősorban az ingatlanok kategóriájában történt beruházások tették ki ( kerékpárút, út, belvízcsatorna, közössé
közlekedés buszmegállók építése, start munkaprogram eszközbeszerzés, egyéb eszközök beszerzése, valamint az
üzemeltetésből és intézménytől való visszavétel. Az üzemeltetésre átadott eszközök állományának csökkenését,
nagyobb részt a Regionális Hulladéklerakó eszközeinek a megbontása és átadása a társtelepüléseknek, továbbá
az üzemeltetésből visszavett ingatlanok és egyéb eszközök okozták ( óvodák visszavétele ).
Az értékcsökkenés lineárisan nőtt összesen 277.498 ezer forinttal. A beszámolási időszakban nem volt terven
felüli értékcsökkenés.
Az eszköz állomány elhasználódottsága magas, 74,97 %-os. Ezt elsősorban az ingatlanok, és az üzemeltetésre
átadott eszközök értékcsökkenése okozza. A 0-ra eszközök állománya még most alacsony, 2,67 %. Itt a
legnagyobb részt a gépek, berendezések, felszerelések, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök 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, start közmunkaprogram beszerzés, üzemeltetésből visszavett eszközök tették ki.
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18. melléklet

égi
az
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19. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2012. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

Önkormányzat részesedése
%ban
forintban
100%
100%
100%

139630
500
3200

Kötelezettség állománya*

adatok: ezer forintban
Kötelezettség aránya a
saját tőkéhez
viszonyítva, %-ban
295191
12,97%
1737
220,78%
10832
377,24%

Saját tőke

38294
3835
40863

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2012. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.

Önkormányzat részesedése
%ban
forintban
72%
33,85%

18250
2790000

* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor
A kötelezettségek sor tartalma
hátrasorolt
hosszú lejáratú
rövid lejáratú
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Kötelezettség állománya*

12566
22867

adatok: ezer forintban
Kötelezettség aránya a
saját tőkéhez
viszonyítva, %-ban
29896
42,03%
29474
77,58%

Saját tőke

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Enyedi László, Jakucs Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Lévai Éva, Megyeri László aljegyző,
Pardi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi éveknek, illetve az elfogadott munkaprogram tervezetnek megfelelően elkészült a Polgármesteri Hivatal
2012. évi munkájáról szóló beszámoló, melyet mellékelten a T. Képviselő-testület elé terjesztünk.
Kérjük a T. Képviselő-testületet a beszámolót megvitatni, és elfogadni szíveskedjen!
Döntési javaslat
"beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
I. Titkárság
2012. év elején 58 fő volt hivatalunk létszáma. A költségvetési rendelet elfogadásakor 2 fő
létszámcsökkentést határozott meg a Képviselő-testület, mely a következőként valósult meg.
A Kormányhivatal hatáskörébe került a szabálysértési ügyek intézése 2012. április 15. napjától. Ezt a
feladatot a Hatósági osztály vezetője látta el, aki a törvény erejénél fogva a Kormányhivatal
tisztviselőjeként végezte tovább feladatát. Ennek következtében a hivatal létszáma egy fővel csökkent.
A Hatósági Osztály vezetésére az okmányirodában dolgozó államigazgatási főiskolát végzett kolléganő
kapott megbízást, melynek következtében az okmányiroda létszáma 3 főre csökkent.
A Hivatal Kirendeltsége 2012. április 30-i megszüntetése következtében az ott dolgozó három főből egy
fő kisegítő fizikai alkalmazott jogviszonya megszűnt, átkerült a Városi Családsegítő Központhoz. Egy fő
köztisztviselő a Hatósági osztályon kapott feladatot, egy fő köztisztviselő a Városüzemeltetési osztályon
határozott idejű szerződéssel alkalmazott köztisztviselő munkáját vette át.
A Kistérségi irodában egy fő köztisztviselő jogviszonya a határozott idejű szerződés lejártával, egy fő
közös megegyezéssel szűnt meg. Az álláshelyek betöltésére visszatért fizetés nélküli szabadságáról egy fő,
illetve egy fő határozatlan idejű szerződéssel felvételre került.
A Humánpolitikai Osztályon szülési szabadságra ment kolléganő helye nem került betöltésre.
Egy fő, fizikai alkalmazott munkaideje heti 16 órára csökkent.
Összegezve, a Polgármesteri Hivatal létszáma év végére 56 főre csökkent.
Az elmúlt évben egy álláshelyet hirdettünk meg, a közterület-felügyelő közös megegyezéssel szüntette
meg köztisztviselői jogviszonyát, helyét pályázat útján töltöttük be.
A közigazgatásban történő folyamatos változások együtt járnak a jogszabályok állandó változásával. A
naprakész jogszabályismeret munkánk elengedhetetlen feltétele. Az ismeretek megszerzését, illetve
bővítését, könnyíti a köztisztviselőink különböző témájú, a munkájukhoz kapcsolódó képzéseken való
részvétele.
A közigazgatási alapvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga az alkalmazás feltétele, míg a
közigazgatási szakvizsga hiánya az előmenetelt hátráltatja.
Az elmúl évben egy fő közigazgatási alapvizsgán, három fő közigazgatási szakvizsgán vett részt
sikeresen.
Képzésekre összesen 747.198.- forintot fordítottunk.
2012. évben a közigazgatás átalakítása, a járások kialakítása, a közigazgatási hatáskörök változása igen
nagy feladatot rótt a hivatalra. Szeptembertől kezdődően a járás kialakításával az előkészítő munkálatok,
majd az oktatási intézmények átadása jelentett igen sok többlet terhet köztisztviselőinknek.
II. Informatika
Az informatikai területen az elmúlt évben is döntően tartalmi és működésbeli fejlesztések zajlottak. Ezek
harmad részben a döntéshozó szervek munkájának hatékonyságát, másik harmadában a tájékoztatást és
nyilvánosságot, míg utolsó harmadában a hivatali adminisztráció korszerű támogatását, az elektronikus
ügyintézés kiszélesítését szolgálták. A szűkös anyagi források miatt a beszerzések kizárólag az
informatikai infrastruktúra biztonságos üzemelése feltételeinek fenntartását szolgálták (pl. szerver
kapacitás bővítés és kritikus alkatrészek cseréje)
Az ÁNYK-ba tölthető elektronikus űrlapokra épülő a kapcsolattartás lehetőségét kiterjesztettük az
önkormányzati támogatást szolgáló alapok pályázatainak feldolgozására.
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Az adóbevallások és a pályázati űrlapok feldolgozására az aljegyző kifejlesztette azt az adatkapcsolatot
támogató szoftvert, amely hidat képez a helyi adó rendszer és a hivatali kapun érkezett bevallások között.
A feldolgozás teljessége érdekében a program támogatja a hagyományos papír alapon – de természetesen
az ÁNYK-ban kitöltött – űrlapok 2D pontkódjainak feldolgozását és adattartalmának továbbítását a helyi
adórendszer felé.
Nagyobb fejlesztés az elmúlt év végén történt, amikor a járási hivatalok megalakulásával az
önkormányzati hivatal új épületbe költözött. Mint az közismert az új hivatali székhelyen korszerű
struktúrált infokommunikációs hálózatot építettünk ki.
Választások
2012-ben egy választási esemény, a gyomaendrődi 6. egyéni választókerület időközi képviselő választása
hárult a hivatal Helyi Választási Irodájára. Mivel az időközi választásokon nincs központi informatikai
támogatás, ezért a jogi és szervezési teendők mellett helyileg kellett elkészíteni a választást támogató és
tájékoztató rendszert.
Áprilisban a választási események az időközi választás értesítőinek kézbesítésével kezdődtek
Az időközi önkormányzati választáshoz a HVI minden támogatást és segítséget megadott a jelölő
szervezeteknek, a jelölteknek és a választási bizottságoknak egyaránt. Az önkormányzat honlapján
bőséges és folyamatos információkkal láttuk el az érintetteket és érdeklődőket. A jelölteknek azonos
feltételeket biztosítva nyújtottunk nyilvánossági felületet a programjuk megismertetésére. A választás
napján pedig kifogástalanul működött az aljegyző által kifejlesztett szavazatösszesítő és on-line
tájékoztató rendszer.
Összességében megállapíthattuk, hogy a korábbi évtizedek választásaihoz hasonlóan tavaly is rendben,
törvényesen és nagyobb nyilvánosságot biztosítva zajlottak a választási események.
III. A Polgármesteri Hivatal költségvetési helyzetének bemutatása 2012. évben
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásának rövid bemutatása során azokat a feladatokat vettük
számba, melyek a hivatal működéséhez szorosan kapcsolódnak, így az igazgatási szakfeladat, az
okmányirodai feladat, gyámhivatal, építéshatóság, közterület-felügyelők, kisegítő és a mezőőri szolgálat
bevételei és kiadásai képezik részét az elemzésnek.
Bevételek alakulása:
A közhatalmi bevételek és az intézményi működési bevételek 2.100 E Ft-tal meghaladják a tervezettet.
Itt jelennek meg az okmányirodai feladathoz tartozó és az egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevételek, a
családi rendezvényekkel (esküvő, névadó) kapcsolatos bevételek, a fénymásolás, adatszolgáltatás, a
továbbszámlázott szolgáltatások, és a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei, továbbá a
kamatbevételek összege. Az összes bevételből 2.335 E Ft az okmányirodában, 1.198 E Ft az
építéshatóságon, 1.615 E Ft az igazgatási szakfeladaton, 46 E Ft pedig egyéb szakfeladaton jelentkezett.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg az időközi önkormányzati
képviselőválasztásra leutalt előleg 535 E Ft összege és az előző évi maradvány átvétele 435 E Ft
összegben.
A felhalmozási célú saját bevétel tartalmazza a lemondott képviselő részére értékesített notebookból
befolyó bevétel (93 E Ft) összegét.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 2012. évben 463.766 E Ft volt.
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Kiadások alakulása:
Személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok alakulása:
A polgármesteri hivatal igazgatás szakfeladatán a személyi juttatások és járulékok 2012. évi módosított
előirányzata 155.149 E Ft, a teljesítés 96,4 %-os, azaz 149.564 E Ft. Az okmányirodai dolgozók személyi
juttatása és járulékai 11.359 E Ft-ban, a gyámügyön dolgozó köztisztviselőknél 7.702 E Ft-ban, az
építéshatóságon dolgozóknál 6.010 E Ft összegben, a mezőőröké 11.825 E Ft-ban, az önkormányzati
intézményt ellátó kisegítő szolgálat személyi juttatásai és járulékai 4.177 E Ft összegben, a közterület
felügyelők bér és járuléka pedig 3.196 E Ft összegben teljesültek. A köztisztviselők, közalkalmazottak és
az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére kifizetett bérjellegű juttatás összege az előző évekhez
képest folyamatos csökkenést mutat. 2009. évben a dolgozók még étkezési hozzájárulásban, ruházati
költségtérítésben és ajándékutalványban is részesülhettek (éves szinten ennek összege nettó 242.000 Ft
volt), ugyanakkor 2010-ben cafetéria juttatás címén nettó 194.000 Ft illette meg a hivatal dolgozóit,
melynek összege 2011-re lecsökkent nettó 168.000 Ft/fő/évre, 2012-ben 153.000 Ft-ra.
2008. január 1.-jétől a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a közalkalmazotti illetménytábla is ezen
időpont óta változatlan. Az alapilletményen felül kifizetésre került még a köztisztviselők nyelvpótléka,
egyéb kötelező illetménypótléka, valamint a költségvetésben elfogadott cafetéria juttatás (bruttó 200.000
Ft/fő/év) összege. A Polgármesteri Hivatalban 1 dolgozó részesült nyelvpótlékban. A kötelező
illetménypótlékok között jelenik meg a jegyző és az 5 osztályvezető vezetői pótléka. A köztisztviselők
jubileumi jutalma címén 1.638 E Ft kifizetés történt.
Dologi kiadások alakulása:
2012. évben a hivatal dologi kiadása közel 49.000 E Ft összegben teljesült.
A készletbeszerzéseken (7,5 M Ft) belül legnagyobb részarányú az irodai papír, irodaszer, nyomtatvány
beszerzése (2,2 M Ft). A számítástechnikai eszközök működéséhez szükséges beszerzések is jelentősek,
festékpatron, festékszalag, és toner beszerzésre 2,5 M Ft-ot fordítottunk.
A hivatali munkához szükséges könyvek és folyóiratok 182 E Ft-os összegben kerültek megrendelésre és
beszerzésre (múlt évben 600 E Ft). A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 300 E Ft összegben
realizálódott, amely szintén jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest. A hivatali járművek
üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag, egyéb anyag, készletbeszerzés és javítás összege 1.650 E Ft, mely
az előző évhez képest több mint 500 E Ft összegű megtakarítást mutat.
A szolgáltatások 21 M Ft összegben teljesültek.
A közüzemi díjakon belül a hivatal éves gázfogyasztása 6,5 millió Ft + áfa, ez az érték a múlt évben 4.000
E Ft volt, a villamos energia felhasználás bruttó 2,5 millió Ft.
A karbantartási kiadások 1 millió Ft + áfa összegben jelentkeztek.
A különféle dologi kiadások a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásait (7,4 millió Ft) , a
belföldi kiküldetéseket, reprezentációs költségeket és a reklámkiadásokat (560 E Ft) foglalja magába.
Az adók, díjak és egyéb befizetések között jelenik meg a cafetéria juttatás után a munkáltató által fizetett
SZJA 1.600 E Ft összegben, a rehabilitációs hozzájárulás kiadása 1.300 E Ft összegben.
Az év folyamán megpróbáltuk a működés valamennyi területén a takarékos gazdálkodást érvényesíteni,
csak a legszükségesebb kiadásokat teljesíteni.
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Felújítás, fejlesztés:
2012. évben a Hivatalnál az alábbi fejlesztések valósultak meg:
323 E Ft összegben szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, illetve bruttó 153 E Ft
összegben képviselő részére notebook vásárlás történt.

IV. Az egyes osztályok bemutatása
1. ADÓOSZTÁLY
Az Adó Osztály a jegyző adóügyi feladata és hatáskörébe utalt feladatokat látja el. Ezek közt ellátja az
adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, könyvelésével, kezelésével,
elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, kiállítja az adó- és
értékbizonyítványokat, adó- és vagyoni igazolásokat
A helyi adóztatás törvényi szintű szabályozáson alapszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
mint egy keretszabály tartalmazza azokat a követelményeket, melyeket az önkormányzat a helyi adók
bevezetése esetén köteles megtartani. A 2011. évben elvégzett rendelet felülvizsgálat eredményeképpen,
2012. január 1-től egy új, egységes szerkezetbe foglalt helyi adórendelet tartalmazza az önkormányzatunk
által meghatározott helyi szabályokat.
Jelenleg a helyi adók közül az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, a
tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó bevétele képezi a helyi adóbevételek
rendszerét. Ezen kívül átengedett bevételt képez a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, és a
gépjárműadó. További feladat, bevételi forrás az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó
köztartozások, illetve a talajterhelési díj beszedése.
2012. május 1-től az Adó Osztály látja el a mezőőri hozzájárulással kapcsolatos feladatokat is.
Személyi állomány:
Az osztály létszáma az elmúlt évben nem változott, a feladatait 1 fő osztályvezető irányítása mellett 5 fő
ügyintézővel látta el. 2012-ben változatlan volt a személyi állomány.
Az osztály személyi állományának összetétele:

Nemek szerint

Iskolai végzettség
szerint

Életkor szerint

3 nő

1 fő egyetemi

25 – 30 év: 1 fő

3 férfi

3 fő főiskolai

40 – 45 év: 3 fő

2 fő középfokú

46 – 50 év: 1 fő
51 – 55 év: 1 fő
átlagéletkor: 43,8 év

Az ügyintézők a feladat elvégzéséhez szükséges végzettséggel, vizsgákkal rendelkeznek.
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Osztályunkon minden ügyintéző a saját munkaterületén kiadmányozási joggal rendelkezik. Méltányossági
ügyek esetében (adómérséklés, adóelengedés) a jegyző rendelkezik kiadmányozási joggal.
Elintézett ügyek száma:

Ügyintézők
Enyedi László
Arnótszky Györgyné
Farkas Imre
Kovácsné
Molnár
Piroska
Kovács-Rédai Tünde
Rovnyik Szergej
Összesen:
1 ügyintézőre jutó ügy

2011. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
166
474
899
7.879
1.342
2.002

2012. évben elintézett ügyek
száma
Főszám
Alszám
157
472
990
4.734
1.112
1.177

1.215

2.819

1.083

1.535

1.876
1.973
7.471
1.245

1.680
2.603
17.457
2.910

1.187
2.140
6.669
1.112

1.830
1.638
11.386
1.898

Az egy ügyintézőre jutó ügyek számának alakulása:
2009.

2010.

2011.

2012.

Összes elintézett ügy, főszám db

9.988

7.681

7.471

6.669

Összes elintézett ügy, alszám db

13.195

15.473

17.457

11.386

Egy ügyintézőre jutó ügy, főszám db

1.665

1.280

1.245

1.112

Egy ügyintézőre jutó ügy, alszám db

2.199

2.579

2.910

1.898

2012. évben a belső ellenőrök két esetben végeztek ellenőrzést az Adó Osztályon. Az ellenőrzés kiterjedt a
helyi adóbevallások pontosságának, határidőben történő beadásának ellenőrzésére, illetve elemzésére,
valamint a helyi adók kintlévőségeinek, követeléskezelésének ellenőrzésére.
Az Adó Osztály feladatainak bemutatása számszerűsítve:
Az egyes adónemekben 2012. évre meghatározott adómaximumok (a törvényi felső mérték + a
valorizáció) és az alkalmazott helyi adómértékek összehasonlítása:
Adónem
Építményadó, Ft/m2
Telekadó, Ft/m2
Magánszemélyek
kommunális
adója,
Ft/ingatlan
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó,
Ft/vendégéjszaka
Állandó jellegű iparűzési adó, adóalap %-a
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Adómaximum
1.658,3
301,5

Helyi adómérték
250 – 680
2 – 240

25.628,5

2.500 – 9.600

452,3

350

2,0

1,9

Adóalanyok, adótárgyak számának alakulása:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforg.adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj

Adóalanyok, fő
2011.
2012.
1.193
1.219
436
442
4.679
5.586
65
70
1.471
1.467
3.560
3.545
178
149

Adótárgyak, db
2011.
2012.
1.395
1.439
493
522
6.604
6.654
276
287
4.900
4.830
194
135

Adóbevételek alakulása, ezer Ft-ban:
Adónem

2011.

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás adója
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevétel
Idegen bevételek (saját rész)
Idegen bevételek (tovább utalt)
Talajterhelési díj
Illeték (MÁK számlára)
Összesen:
Ebből saját bevétel:

2012.
30.004
4.514
29.060
4.401
239.996
0
72.961
5.273
509
3.303
897
6.364
1.635
431
399.348
392.553

28.373
5.288
35.954
6.495
251.498
0
71.239
3.803
795
4.525
1.650
5.496
934
668
416.718
410.554

Hátralékok alakulása, ezer Ft-ban:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás adója
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

2011.

2012.
13.905
1.899
9.269
894
67.239
0
32.170
51.612
3.965
11.285
31.900
491
2
224.631
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17.618
1.994
9.891
158
72.620
0
35.421
63.429
3.909
17.918
36.840
417
3
260.218

2012. évi hátralékból a felszámolás alatt (csődeljárás, végelszámolás stb.) állók tartozása, ezer Ft-ban:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadás adója
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen bevételek
Talajterhelési díj
Illeték
ÖSSZESEN:

Felszámolás alatt állók
tartozása
9.348
208
0
0
41.155
0
21.580
36.360
2.065
6
0
6
0
110.716

Behajtható hátralék
8.270
1.786
9.891
158
31.465
0
13.841
27.069
1.844
17.912
36.840
411
3
149.490

Behajtási tevékenység:

Kiadott azonnali beszedések:
- száma, db
- érintett összeg, Ft
Kiadott letiltások
- száma, db
- összege, Ft
NAV-nak behajtásra átadott
ügy
- száma, db
- összege, Ft

2010.

2011.

2012.

3.983
333.441.834

6.934
555.793.553

6.553
528.877.297

499
19.280.154

449
34.657.331

449
35.166.078

1
15.950.198

2
10.550.409

0
0

Gépjármű forgalomból kivonatása 2012-ben
Száma, db
Behajtott összeg, Ft

37
628.319

Méltányossági ügyek:
2011.
Részletfizetés engedélyezése, Ft
Fizetési halasztás engedélyezése, Ft
Törlés – tőke, Ft
Törlés – pótlék, bírság, Ft

2012.
3.565.400
3.362.191
0
209.067

Kiállított adó- és értékbizonyítványok megoszlása a felhasználás célja szerint, db:
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7.184.422
763.160
0
217.299

Adó- és értékbizonyítvány felhasználási célja
2011. 2012.
Végrehajtási eljáráshoz
334
199
Gyámhatósági ügyintézéshez
21
17
Humánpolitikai osztály kérésére
4
3
Hagyatéki eljáráshoz
132
54
Egyéb eljáráshoz (adósságkezelés, otthonteremtési
5
17
támogatás igényléséhez, adósság rendezéshez,
hitelfelvételhez, bírósági eljáráshoz stb.)
Összesen:
496
290
Mezőőri hozzájárulás:
2012.
Bevétel, ezer Ft
Ügyfelek száma, fő
Nyilvántartott ingatlanok száma, db

10.262
4.989
11.724

2. PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Létszám alakulása:
A pénzügyi osztály 2008. január 1-től feladatait 8 fővel látja el. Az osztály dolgozói közül 5-en felsőfokú
végzettséggel rendelkeznek, a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók száma 3. A létszám területén
évek óta nagyon sok mozgás mutatkozott, évente változtak az ügyintézők, elsősorban a GYES-en lévő
dolgozók miatt. A feladat ellátás helyettesítőkkel, határozott idejű kinevezéssel volt megoldva.
Nyugdíjazás miatt az osztályvezető személyében 2007. augusztus 1. napjától változás történt. Az osztály a
jelenlegi összetétellel 2010. októbere óta látja el feladatait. Az osztály valamennyi dolgozója részt vett a
kötelezően előírt továbbképzéseken, 4 dolgozó rendelkezik mérlegképes regisztrációs számmal.
Alapvető feladatkörök:
A pénzügy feladatköre a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és kimenő
számlák rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése), zárszámadás elkészítése. A
Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság felé
adatszolgáltatás, az önkormányzat pályázataihoz szükség esetén adatok biztosítása illetve támogatások
elszámolásának végrehajtása, továbbá minden olyan feladat, ami a költségvetéssel és annak
végrehajtásával összefügg.
Feladataink közé tartozik az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő
intézményeivel való kapcsolattartás, az új és természetesen igény esetén valamennyi intézményi gazdasági
vezető és dolgozó munkájának segítése, költségvetésük végrehajtásához pénzforgalom biztosítása.
Külön ügyintéző foglalkozott a megszűnt Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett hitelállomány
kezelésével, az ahhoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinek nyilvántartásával, a
bizottsági anyagok előkészítésével, jegyzőkönyvek elkészítésével, az út érdekeltségi hozzájárulások
összegeinek analitikus nyilvántartásával, a kintlévőségek behajtásával, bírósági ügyekkel, a két kisebbségi
önkormányzat ügyeinek intézésével, továbbá a személyi juttatások és szociális segélyek igénylésével,
elszámolásával, napi pénztárforgalom lebonyolításával.
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Az osztály 4 dolgozója napi kapcsolatban áll az ügyfelekkel, egyrészt a kintlévőségek behajtásából,
másrészt a házi pénztári forgalom és a munkabérekkel kapcsolatos ügyek intézéséből adódóan.
Az osztály feladatai közé tartozik az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági társaságának
belső ellenőrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása. A belső ellenőr minden évben
az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végzi munkáját (2006. és 2007. években a Békési Kistérségi
Társulás, majd 2008. évtől a Körös-szögi Kistérségi Társulás által alkalmazott belső ellenőr végezte ezen
feladatokat, 2010. január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérségi Társulás keretei között a
Cs.A.Cs. Kft. látja el.). A 2012. évben elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról
és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről 2013. áprilisában kap tájékoztatást a Képviselőtestület.
Az osztály feladatát képezi az 1 milliárd Ft összegben kibocsátott kötvény kezelésének koordinálása is.
2012. évtől a Képviselő-testület döntésének megfelelően nem pénzügyi tanácsadó kezeli a kibocsátott
kötvény fel nem használt részét, hanem egy munkacsoport, melynek polgármester, alpolgármester és a
pénzügyi bizottság elnöke a tagja. A pénzügy feladata ezen munkacsoport munkájának segítése, a
szükséges előkészítés végrehajtása. A Képviselő-testület részére folyamatosan információt szolgáltatunk a
kötvényforrás felhasználásáról, hozadékáról.
Feladataink közé tartozik a testületi munka segítése is. A Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatjuk a
város költségvetését érintő valamennyi változásról, kezdve a költségvetési koncepcióval, majd az adott
évre vonatkozó költségvetési rendelettel, a rendeletet érintő előirányzat módosításokkal. Beszámolót
készítünk az adott év költségvetésének féléves, háromnegyed éves és éves végrehajtásáról, év közben több
alkalommal bemutatjuk az intézmények finanszírozási helyzetét, kintlévőségek alakulását, kitekintést
nyújtunk az év végéig várható hiány, illetve likviditás alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást
nyújtunk a belső és egyéb hatósági ellenőrzésekről. Mindezek mellett a működési kiadást csökkentő
esetleges szerkezeti változásokra javaslatot teszünk és a testület által meghatározott alternatívákat
kidolgozzuk, bemutatjuk.
Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazta az átláthatóság követelményét,
melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata lett. Az Országgyűlés által
2011. december 23-án elfogadott államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet
tartalmazta az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új
szabályokat. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az összevonások jelentős korlátozása. A 2011.
december 31-ig alkalmazott szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan
tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala és a helyi nemzetiségi önkormányzatok
költségvetését is. 2012-től külön költségvetés és beszámoló készült az önkormányzatra és a helyi
nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervként jelent meg 2012. évtől a Polgármesteri Hivatal
költségvetése is.
2012. január 1-től önálló bankszámlaszámmal, pénztárral és adószámmal rendelkezik a helyi
önkormányzat, a helyi önkormányzathoz tartozó valamennyi önállóan működő és gazdálkodó (a
polgármesteri hivatal is), valamint önállóan működő költségvetési szerv, illetve a helyi nemzetiségi
önkormányzatok is. Ezen jogszabályi változásnak való megfelelés a pénzügyi osztály valamennyi
dolgozójának jelentős többletfeladatot jelentett.
2012. év második felében megkezdődtek az előkészületi munkák az oktatási intézmények 2013. évtől
történő működtetése tárgyában. Az előkészületi munkában osztályunk is kapott feladatokat. Anyagot
készítettünk a Képviselő-testület számára, melyben bemutattuk, hogy mekkora terhet jelenthet városunk
számára az oktatási vagyon működtetése, illetve elkészítettük azt az összefoglaló dokumentum állományt
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az állam részére, mely az önkormányzat azon szándéknyilatkozatát kívánta alátámasztani, mely szerint az
oktatási intézmények működtetését nem tudja a város vállalni saját bevételeinek terhére.
2012 szeptemberétől létrejött a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, mint önállóan
működő intézmény. Az Óvoda önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdálkodási
feladatok ellátása a pénzügyi osztály feladatát képezi.
2012. év végén az osztály dolgozói közül többen részt vettek azon előkészületi munkában, mely a 2013.
évi intézményi szerkezetváltozásokból adódott. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásához és intézmények megszűntetéséhez kapcsolódó alapító okiratok, megállapodások
összeállítása, törzskönyvi bejegyzések végrehajtása, illetve Csárdaszállás és Hunya települések
dolgozóival a POLISZ könyvelési rendszer megismertetése jelentett feladatokat osztályunk számára.
Munkánk során napi kapcsolatban állunk a Magyar Államkincstárral, a számlavezető pénzintézetünkkel, a
Polisz könyvelési rendszert kifejlesztő céggel stb. A kapcsolat természetesen nem zökkenőmentes, hiszen
a határidőben történő teljesítésre irányuló elvárás, a megnövekedett adminisztrációs terhek, a
folyamatosan változó jogszabályok valamennyi szervezet működését nehezítő objektív tényezők.
A többi osztályhoz hasonlóan 2012. év elején elkészítettük azon ellenőrzési munkatervünket, mely alapján
az osztály belső munkáját, az egyes feladatköröket vizsgáltuk, ellenőriztük.
 Az év folyamán folyamatosan ellenőriztük a havi áfa bevallásokat, a házipénztár forgalmát,
zárását, a pénzkészlet alakulását, az érvényesítés és ellenjegyzés alkalmával folyamatosan
vizsgáltuk a kötelezettségvállalásokat, az utalásokat.
 Sor került a kintlévőségek befizetésének analitikus és főkönyvi egyezőségének évközi
ellenőrzésére is.
 A Hivatal és az önállóan működő intézmények könyvelésének ellenőrzését elvégeztük 2012. I.
negyedévére vonatkozóan, majd a féléves, háromnegyedéves beszámoló készítése során, illetve az
1-11. havi finanszírozási helyzet bemutatása alkalmával.
 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodásának ellenőrzése (féléves, három
negyedéves beszámoló és az 1-11 havi intézményfinanszírozás alkalmával) is megtörtént.
2012. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. 2010. január 1jétől 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 2013 áprilisában.
Behajtási rendszer változása:
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,
kizárólag elektronikus úton érvényesíthetők. A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara Interneten elérhető országosan rendelkezésre álló, egységes
számítástechnikai rendszerének (MOKK rendszer) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el. A Hivatal
a MOKK rendszer használatához a végrehajtási ügyekkel foglalkozó ügyintéző nevére szólóan minősített
aláíró tanúsítványt igényelt. A MOKK rendszert 2011. szeptember 26-a óta használjuk. A MOKK
rendszerben a nem fizető ügyfelek körében 22 db ügyben indítottuk el a fizetési meghagyásos eljárást,
összesen 15.555 E Ft összegű tartozásra vonatkozóan, melyből
- 1 db építéshatósági ügy 1.076 E Ft,
- 1 db vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsön tartozás 11.615 E Ft,
- 1 db haszonbértartozás 320 E Ft,
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- 8 db lakáshitel ügy 1.502 E Ft,
- 1 db belvízhitel tartozás 143 E Ft,
- 8 db út-közműfejlesztési hozzájárulás ügy 493 E Ft összegű tartozás,
- egyéb tartozás 406 E Ft összegben.
Informatikai háttér:
Önkormányzatunk az informatikai fejlesztési stratégiájának megfelelően igyekszik felzárkóztatni a
jelenlegi eszköz- és szoftverállományát a mai kor és a jövő kihívásainak megfelelően. Kiemelt célként
fogalmazódott meg az ügyfélközpontú, szolgáltató önkormányzat fejlesztése. Az ügyfélközpontú működés
magában foglalja az ügyfelek gyors, kényelmes tájékoztatását és az ügyek gyors feldolgozását is. A cél
megvalósítása a hivatali tevékenységek új informatikai alapokra helyezését követelte meg.
2004 júliusától egy komplex pénzügyi rendszer bevezetésére került sor a polgármesteri hivatalnál és az
önálló intézményeknél. A Polisz projekt célja egy önkormányzati informatikai infrastruktúra létrehozása,
amely lehetővé teszi a városi gazdálkodási, finanszírozási modell és az ehhez szükséges komplex
szoftverrendszer bevezetését, adaptálását, valamint későbbiekben újabb rendszerelemekkel való
továbbfejlesztését.
Az integrált pénzügyi információs rendszer intézményközi távoli elérését a helyi mikrohullámú
adatátviteli hálózat biztosítja. A felhasználó intézmények felé kiadásra kerültek a jogosultsági szintek,
szerepkörök és a belépéshez szükséges kódok. Az így kialakított titkosított csatornán a felhasználók
közvetlenül csatlakoznak a szerverre, és azon futtatják távoli terminál üzemmódban az alkalmazást.
A POLISZ pénzügyi rendszeren keresztül történik a pénztári és banki forgalom kezelése, könyvelése, a
különféle analitikus nyilvántartások vezetése, számlázás, kötelezettségvállalások feldolgozása, melynek
alapján a rendszer biztosítani tudja különféle összesítések elkészítését. Segítségével pontosabb, naprakész
adatokkal, bővebb információszolgáltatással lehetőségünk van a város költségvetésének és annak
teljesítésének figyelemmel kísérésére, a képviselő-testület tájékoztatására. 2010-ben megtörtént a
pénzügyi rendszer továbbfejlesztett verziójának bevezetése.
3. HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY
A Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése az utóbbi években nem változott, viszont az osztály
dolgozóinak személyében több változás történt, gyermek születése és hivatalon belüli létszám
átcsoportosítás miatt 2012. december 31. napján 9 fő az aktív dolgozó, 2 fő gyermekgondozási
szabadságon van.
Az osztályon belül változatlanul három szervezeti egység különül el:
a) Intézmény-felügyeleti Iroda – 1 fő aktív dolgozó
b) Gyámhivatal – 2 fő aktív dolgozó
c) Szociális Iroda – 6 fő aktív dolgozó, 2 fő gyermekgondozási szabadságon.
A Szociális Iroda munkavégzésében történt változás 2008 novemberében: kialakításra került az
Ügyfélszolgálat, mely 2010 januárjától nyerte el a mostani szervezeti formáját. 2010. elejétől állandó
ügyfélszolgálat működik a Szociális Irodán belül. Az osztályon belül központi helyen lévő irodában két
személy, két állandó számítógépes munkaállomáson fogadja az ügyfeleket, az összes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátással kapcsolatos ügyeket egy helyen lehet intézni, és nem az ügyiratfajtákat
feldolgozó ügyintézőknél. Az ügyfélszolgálat 2008-as bevezetését, majd a gyakorlati tapasztalatoknak
megfelelő átalakítását utóbb alátámasztotta a Ket. 2009. évi módosítása és a Govsys bevezetése, mely
változások jelentős adminisztratív többletterhet rónak az ügyintézőkre.
Az ügyfélszolgálati feladatokat 1 fő állandó ügyfélszolgálati ügyintéző, valamint a szociális ügyintézők
rotációban látják el.
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Szervezeti egység személyi állományának bemutatása:
Aktív dolgozói létszám
osztályvezető
Szociális ügyintéző – 5 fő

Gyámügyi ügyintéző 2 fő
Oktatási előadó

Iskolai végzettség
Államigazgatási főiskola
3 fő Személyügyi szervező főiskola
1 fő államigazgatási főiskola
1 fő középiskola
1 fő Szociálpolitikus egyetem
1 fő Pedagógus főiskola
Pedagógus főiskola

Az osztály dolgozóinak átlagéletkora: 43 év.
A határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott ügyintézők mindegyike rendelkezik szakvizsgával.
Az osztályon minden ügyintéző rendelkezik kiadmányozással az általa ellátott feladatok körében. Az
átmeneti segély, az aktív korúak ellátása, normatív lakásfenntartási támogatás esetében a kiadmányozással
az osztályvezető, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság esetében a jegyző rendelkezik
kiadmányozási joggal.
A belső ellenőrzés az ügyintézői kiadmányozással érintett ügyfajtákra terjed ki, a felülvizsgálat során a
szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyiratokban rendszeresen ellenőrzésre kerülnek mind az anyagi, mind az
eljárás jogi szabályok megtartása.


INTÉZMÉNY-FELÜGYELETI IRODA

Az Iroda feladata:
az oktatási törvényből adódó önkormányzati feladatok ellátása:
- fenntartói irányítással kapcsolatos döntések előkészítése – tanulócsoport és létszám meghatározás,
pedagógiai program jóváhagyása, intézményi beszámolók elfogadása, SZMSZ és alapító okiratok
módosítása, óvodai, általános iskolai beíratás időpontjának meghatározása, nyári nyitva tartás
egyeztetése, igazgatói pályázatok lebonyolítása
- iskolai előkészítésre kötelezett, tankötelezett korú gyermekek és tanulók tankötelezettségének
teljesítésével kapcsolatos ellenőrzés,
- a kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó tanuló, Jó sportoló díj odaítélésének
megszervezése
- jegyzői hatáskörben lévő feladatok ellátása: jelentési kötelezettségek teljesítése (hátrányos
helyzetű tanulók, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tekintetében, szociális feladatellátások
tekintetében)
ÖMIP felülvizsgálata és működtetése
További fenntartói és önkormányzati feladatok:
- a Képviselő-testület által fenntartott intézmények alapító okiratának felülvizsgálata, nyilvántartása,
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon, Térségi Humánsegítő Szolgálat
és a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartásával kapcsolatos döntések: közös társulási ülések
előkészítése, lezárása
- Kapcsolattartás az óvodákkal, óvodák beszámolójának a képviselő-testület elé terjesztése,
működésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése, Óvodai sportnap megszervezésében való
részvétel
- Közművelődési intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé terjesztése, működésükkel
kapcsolatos testületi döntések előkészítése.
- Önkormányzat döntése alapján városunkhoz kötődő könyvek, kiadványok megjelentetésében való
részvétel
- Városi rendezvények szervezésében való közreműködés.
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- Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért emlékplakett
adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elismerő oklevelének adományozásával kapcsolatos szervezési
feladatok.
- Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: nyilvántartás vezetése, kapcsolattartás, statisztikai jelentési
kötelezettség teljesítése.
Civil szervezetek támogatási alapjával, valamint az ifjúsági és sportalappal kapcsolatos feladatok:
pályázati kiírás, beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése,
- Az oktatási, közművelődési intézmények költségvetési előirányzatának tervezésében való részvétel.
- Sporttal kapcsolatos feladatok:
- Sportszervezetekkel való kapcsolattartás, beszámolójuk testület elé terjesztése.
- Statisztikai jelentési kötelezettségek teljesítése sportlétesítmények üzemeltetési tekintetében.
A közoktatási törvényben meghatározott hatósági feladatok esetében a hatáskör címzettje: jegyző, a
fenntartói irányítással kapcsolatban a hatáskör címzettje a Képviselő-testület.
Az ügyiratszám alakulása az elmúlt három évben (alszámokkal együtt):
2010
1193

2011
1173

2012
913

Hatásköri változások 2013. január 1. napjával:
Az oktatási feladatok (fenntartói irányítás) közül az óvodákkal kapcsolatos feladatok maradtak
önkormányzatunknál 2013. január 1. napját követően. Az intézmény-felügyelet szerteágazó feladatkörét
csatolt munkakörben az alábbiak szerint látja el hivatalunk:
Feladat megnevezése
Oktatási feladatok (fenntartói irányítás) – óvoda,
jelentések készítése
a kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó
tanuló, Jó sportoló díj odaítélésének megszervezése
a Képviselő-testület által fenntartott intézmények
alapító okiratának felülvizsgálata, nyilvántartása
közös társulási ülések előkészítése, lezárása
Közművelődési feladatok

Feladatot ellátó ügyintéző
Csatolt
munkakör/Közigazgatási
osztály/
osztályvezető
Csatolt
munkakör/Közigazgatási
osztály/személyzeti ügyintéző
Csatolt
munkakör/Közigazgatási
osztály/osztályvezető
Csatolt munkakör/Titkárság
Csatolt
munkakör/Közigazgatási
osztály/személyzeti ügyintéző
Civil szervezetek
Csatolt
munkakör/Közigazgatási
osztály/osztályvezető
Sporttal kapcsolatos feladatok
Csatolt
munkakör/Közigazgatási
osztály/személyzeti ügyintéző
Turisztikával, rendezvényszervezéssel kapcsolatos Csatolt munkakör/Titkárság
feladatok


GYÁMHIVATAL

A Gyámhivatali feladatok jegyzői és gyámhivatali hatáskörbe tartoznak, melyeket két felsőfokú
végzettségű ügyintéző lát el. 2010. évben a gyámügyi igazgatásban főszámon iktatott ügyiratok száma:
456, 2011. évben 461, 2012. évben 491.
A gyámhivatal a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése érdekében együttműködik az egészségügyi
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szolgáltatást nyújtókkal, így különösen a védőnői szolgálattal, a házi orvossal, a házi gyermekorvossal, a
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, így különösen a családsegítő szolgálattal, a közoktatási
intézményekkel, rendőrséggel, bírósággal, ügyészséggel, a pártfogó felügyelői szolgálattal, a társadalmi
szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal, munkaügyi hatósággal.
A gyámhatósági feladatok megosztása területileg történik: az egyik ügyintézőhöz tartoznak az endrődi,
nagylaposi, öregszölői városrészek, valamint Hunya község, a másik ügyintézőhöz tartozik a gyomai
városrész. A feladatok megoszlása egyenletes. Az egyes ügyek rendkívül összetettek, egyes ügytípuson
belül több hatósági döntés meghozatala is szükséges.
Az alábbi táblázatban a gyámhivatali ügytipusok (főszám) ügyiratforgalmi statisztikáját mutatjuk be 2011.
és 2012. évre vonatkozóan:
ügytípusok
Otthonteremtési támogatás
Gyámsági és gondnoksági egyedi ügyek
Szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek
Kiskorúak gyermekvédelmi gondoskodásával kapcsolatos
ügyek (védelembevétel, ideiglenes hatályú elhelyezés,
átmeneti és tartós nevelésbe vétel, családba fogadás, nevelési
felügyelet elrendelése, lefolytatása)
Örökbefogadási ügyek
Családi jogállás rendezésével, apai, anyai elismeréssel,
képzelt szülők, képzelt apa és anya megállapításával
kapcsolatos ügyek
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése
Ügygondnok, eseti gondnok kirendelése
Kapcsolattartási ügyek
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának
nyilvántartása
Gyermektartás megelőlegezése

2011
2
93
30
144

2012
1
97
16
153

3
78

4
71

4
18
2
100

3
24
7
86

16

23

Hatásköri változások 2013. január 1. napjával:
Mindkét gyámügyi ügyintéző 2013. január 1. napjával a járási hivatalhoz került, hiszen az általuk ellátott
feladatok is átkerültek a járási hivatalok feladat- és hatáskörébe.


SZOCIÁLIS IRODA

Az iroda dolgozóinak feladata túlnyomó többségében az 1993. évi III. törvényből adódó szociális
igazgatási feladatok:
- a pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása, utalása, és felülvizsgálata.
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
- A fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása és az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával
kapcsolatos ügyek intézése.
- Az egészségügy területéről mi végezzük a vállalkozó orvosok, az orvosi ügyelet működtetésével
kapcsolatos bizottsági, testületi előterjesztések, szerződések, statisztikai jelentések készítését, valamint a
szakorvosi ellátással kapcsolatos testületi döntések előkészítését.
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: támogatások és feladatok (a dőlt betűvel jelzett feladatok
a jegyző hatáskörébe tartoznak):
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időskorúak járadéka,
aktív korúak ellátására való jogosultság,
lakásfenntartási támogatás,
alanyi jogon járó ápolási díj,
átmeneti segély,
temetési segély,
köztemetés,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
óvodáztatási támogatás,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
közgyógyellátás,
mozgássérültek közlekedési kedvezményei.

Egyéb támogatások és feladatok:
- lakástámogatás,
- bérlakás ügyek,
- belvízkár támogatás,
Segélyek
megnevezése

Átmeneti segély
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Temetési segély
Köztemetés
Adósságcsökkentési
támogatás
Normatív
lakásfenntartási
támogatás
Elemi csapás
Első lakás
megszerzéséhez
nyújtható támogatás
Időskorúak járadéka
Rendszeres szociális
segély
Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás
Ápolási díj
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
Közgyógyellátás

Létszám

278
460

2011
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
E Ft
E Ft
0
2.612
0
2.324

Létszám

374
389

2012
Állami
Önkormányzati
normatíva
saját erő
E Ft
E Ft
0
4.477
0
2.049

119
19
185

0
0
13.156

3.558
2.533
1.462

120
2
110

0
0
3.160

4.012
224
351

1158

31.181

3.465

1432

51.324

5.703

0
3

0
0

0
1.500

0
1

0
0

0
250

10
26

2.805
5.670

312
630

12
53

3.597
9.400

400
1.043

384

77.212

19.303

220

68.770

17.191

99

27.032

9.010

126

32.640

10.880

957

11.449

0

984

5.730

0
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- alanyi
- normatív
- méltányossági
Egészségügyi
szolgáltatásra való
jogosultság
Mozgássérültek
közlekedési
kedvezménye
Óvodáztatási
támogatás

656
119
56

1.361

308

624
113
54

1.373

265

281

2.695

0

204

1.981

0

48

860

0

52

990

0

Elintézett ügyek, egy ügyintézőre jutó ügyek száma:
Ügyintézők
Keresztesné Jáksó Éva
Kis Éva
Balázs Róbert
Erdősiné
Szerető
Julianna
Debreceni Zoltánné
Tóth Katalin
Tóthné Varga Beáta
Kiss Ildikó
Tóthné Rojik Edit

2011. évben elintézett ügyek száma
Főszám
Főszám
50
1099
1359
2574
1435
5466
957
2462
531
685
228
238
91

1136
1283
1671
1421
954

2012. évben elintézett ügyek száma
Főszám
Alszám
67
1078
1797
2824
1069
4677
1127
3334
1144
902
231
260
87

3580
1043
1607
1545
826

Jogorvoslatok, peres ügyek száma:
2011. évben szociális ügyben hozott elsőfokú határozatok száma: 4814 db, melyből jegyzői hatáskörben
hozott határozatok közül (összesen 3018 db) megtámadott határozatok száma: 4 db. A határozatokat a
másodfokú hatóság helybenhagyta.
Önkormányzati hatáskörben hozott határozatok közül (1796 db) megtámadott határozatok száma: 8 db,
mely határozatok közül 7-et a másodfokú hatóság helybenhagyott, 1-et megváltoztatott.
2012. évben szociális ügyben hozott elsőfokú határozatok száma: 5358 db, melyből jegyzői hatáskörben
hozott határozatok közül (összesen 4216 db) megtámadott határozatok száma: 1. A határozatot az első
fokú hatóság a fellebbezésében foglaltak szerint módosította.
Önkormányzati hatáskörben hozott határozatok közül (1142 db) megtámadott határozatok száma: 3 db,
mely határozatokat a másodfokú hatóság helybenhagyott.
A szervezeti egységhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek szám és terület szerinti ismertetése:
Önkormányzati rendelet megnevezése
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt.
rendelet
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009.

A rendelet által szabályozott terület
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás,
óvodáztatási támogatás, személyes gondoskodást
nyújtó ellátások
Helyi lakásfenntartási támogatás, ápolási díj
ellenőrzése, átmeneti segély, temetési segély,
köztemetés, méltányossági közgyógyellátás,
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(I. 30.) Gye. Kt. rendelet

A lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT
rendelet
A lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II.
10.) KT rendelet
Az
elemi
csapás
okozta
lakáskárok
helyreállításához
nyújtott
önkormányzati
támogatásokról szóló 33/2008. (VIII. 29.) Gye.
Kt. rendelet
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének
enyhítéséről
és
lakáskörülményeinek javításáról szóló 20/2003.
(VIII. 12.) KT rendelet

rendszeres szociális segélyben részesülők
együttműködésének szabályai, természetbeni
szociális ellátások
Szolgálati és szociális bérlakások, költségalapú
bérlakások

Az első lakás megszerzéséhez
önkormányzati támogatásról

nyújtandó

Ár- vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar, tűz
által okozott lakáskárok enyhítésére biztosított
támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás

Humánpolitikai Osztállyal rendszeresen együttműködött szervezetek:
Hivatalon belül a lakásügyekkel kapcsolatos ügyintézés szoros együttműködést igényel a
Városüzemeltetési Osztállyal. A megállapított pénzbeli támogatások utalását a Pénzügyi Osztállyal
közösen végezzük. A Térségi Humánsegítő Szolgálat családgondozóival is folyamatos a kapcsolattartás, a
szociálisan rászoruló személyek segélyezését illetően mindennapos az együttműködés. Osztályunkhoz
tartozik a Térségi Szociális Gondozási Központ, és a Városi Egészségügyi Intézmény fenntartói
irányításával kapcsolatos döntések előkészítése, így e két intézménnyel is napi kapcsolatban állunk.
Hatásköri változások 2013. január 1. napjával:
A szociális pénzbeli és természetbeni ellátások közül az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás
valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyfajták kerültek át a járási hivatal hatáskörébe.
Az osztályon ezeknek az ügyfajtáknak az intézése egy fő szociális ügyintéző feladata volt, rajta kívül még
az állandó ügyfélszolgálatot ellátó ügyintéző került át 2013. január 1. napjával a járási hivatalba.
A járási hivatalhoz átkerülő ügyintézők hivatalunknál itt maradt feladatait - méltányossági
közgyógyellátás, a kifutó adósságkezelés, egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye – csatolt
munkakörben a közigazgatási osztály ügyfélszolgálati és szociális ügyintézői látják el 2013. január 1.
napjától.
4. HATÓSÁGI OSZTÁLY
A Hatósági Osztály jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat látott el. A fenti időszakot vizsgálva
megállapítható, hogy az ügyfélforgalom, az intézendő ügyek száma évről-évre növekedett, amit a
beszámolóban lévő táblázatok is szemléltetnek. Régi feladatok megszűnnek, de helyettük új feladatokat
kapott az osztály. Az ügyintézők a feladat ellátásához szükséges vizsgával rendelkeznek.
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Hatósági Osztály
Ügyintéző:

Létszám
8 fő

átlagéletkor
42,3 év

3 fő
1 fő

Iskolai végzettség
4 felsőfok
4 középfok
3 középfok
1 középfok

Ügykezelő:
Fizikai dolgozó:
Összesen:

12 fő

-

45,4 év

49,7 év
57 év

Feladatok bemutatása:
I.

Okmányiroda

Az okmányirodai feladatokat kapcsolt munkakörben általános igazgatási feladatokat is ellátva 4 fő
ügyintéző végezte 2012. áprilisáig, ezt követően a szabálysértési ügyintézést érintő hatásköri változások
miatt 1 fő a Békés Megyei Kormányhivatalhoz került át, így áprilistól az okmányirodai feladatokat 3 fő
végezte. Valamennyi ügyintéző nyilvántartási és okmány ügyintézői OKJ-s szakképesítéssel is
rendelkezik.
Az iroda munkatársai az okmányirodai feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (KEK KH) által kiépített számítástechnikai hálózaton és eszközökön végzik.
2011 januárjától került bevezetésre az Okmányirodában a Polgármesteri Hivatalétól eltérő ügyfélfogadás.
Ennek keretében pénteki napon 15 óráig tartunk ügyfélfogadást azoknak, akik elektronikus úton
jelentkeztek be ügyintézésre.
A KEK KH 2011 februárjában telepítette a POS terminálokat, és 2011. július 25-től nyílt lehetőség a
bankkártyás fizetésre.
I/A. Körzetközponti jegyzői hatáskörben:
1./ Személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány
2010 év
Személyazonosító igazolvány
Lakcímigazolvány

2011 év
1485
1517

2012 év
1390
1261

1982
1231

2./ Vezetői engedély, útlevél
2010 év
Vezetői engedély
útlevél

2011 év
2012 év
1043
1014
1085
352
280
336

3./ Egyéni vállalkozói igazolvány
2010 év

2011 év

2012 év

176

218

203

4./ Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:
Az igazolványok iránti kérelmek száma: 70 db volt, mely magában foglalja az első kiadást, a cserét és a
pótlást is.
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5./ Gépjármű igazgatás:
2010 év

2011 év
1190

2012 év
1108

1143

6./ Címnyilvántartás:
A cím, körzet és szervnyilvántartás rendszer karbantartása folyamatos.
7./ Integrált Közigazgatási Szolgáltató Rendszer:
2012. évben 34 személy foglalt időpontot okmányirodánkban ügyfélkapuján keresztül.
Az XR rendszeren keresztül 43 esetben került sor ügy indítására.
I/B. Települési jegyzői hatáskörben ellátott általános igazgatási feladatok:
1./ Birtokháborítási ügyek
2012. évben 9 esetben indítottak jegyzői hatáskörben birtokvédelmi eljárást. 2 esetben nyújtottak be
keresetet a bíróságnál határozatunk megváltoztatása iránt. 1 esetben a felek kérelmüket visszavonták, és a
bíróság megszüntette az eljárást, a másik ügy kimenetelét nem tudjuk, mert a bíróság nem értesített az ügy
lezárásáról.
2./ Személyi adat és lakcímnyilvántartás
Továbbra is jelentős számú az ismeretlen helyen tartózkodó személyek lakcímének fiktíválása iránti
kérelem. Ebbe az ügykörbe tartozik a külföldre távozó és külföldről hazatérő magyar állampolgárok
nyilvántartásba vétele.
A lakcímnyilvántartás ezen felül a központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra korlátozódik.
3./ Kereskedelmi igazgatási feladatok
A kereskedelmi igazgatás területén 2009. óta nem történt jelentősebb jogszabályváltozás. 33 üzlet kapott
új nyilvántartási számot, melyek nagy része üzemeltető váltás volt.
4./ Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok
Településünkön az egyéb szállásadók száma folyamatosan csökken. A szállást igénybe vevők száma
viszont az előző évhez képest némi növekedést mutat.
2010
76
1695

Egyéb szállásadók száma
Vendégek száma

2011
72
1805

2012
75
2365

5./ Hirdetmények kifüggesztése:
A 2011-es évhez képest többszörösére emelkedett a hirdetményi kifüggesztések száma, melyek nagy
arányban árverési hirdetmények.
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6./ Lakáscélú állami támogatással kapcsolatban jogszabály által előírt jegyzői feladatok:
2012. évben 7 esetben került kiállításra hatósági bizonyítvány a támogatás utólagos igénybevételéhez.
7./ Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok
Ezen feladatot 2009. október 3-tól látják el a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzatok
jegyzői. Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet folytatóknak kell a
jogszabályban előírt feltételeket teljesíteni, és hatóságunkhoz bejelentést benyújtani. Ilyen tevékenységet
jelenleg településünkön senki sem folytat.
8./ Temetkezési szolgáltatás engedélyezése
A telephely szerint illetékes jegyző folytatja le kérelemre az eljárást, és adja ki az engedélyt. Új kérelem
2012-ben nem volt.
9./ Gázszolgáltatás megszüntetése céljából hatósági közvetítés:
2012-ben 5 ügyfél ellen kezdeményezte a gázszolgáltató a szolgáltatás megszüntetése céljából a
fogyasztói helyre való bejutás elrendelését, mind az öt esetben a fogyasztó együttműködött a
gázszolgáltató dolgozóival, illetve megállapodást kötöttek.
Hatásköri változások 2013. január 1. napjával:
Az okmányirodai feladatok ellátása 2013. január 01. napjával a járási hivatalok hatáskörébe kerültek,
kivéve a címnyilvántartással kapcsolatos feladatok, melyek jegyzői hatáskörben maradtak. A
lakcímváltozással, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek intézése esetében párhuzamos hatáskörről
beszélhetünk, az ügyfelek, mind a járási hivatalokban, mind a települések jegyzőjénél intézhetik ügyeiket.
II.

Építéshatóság

A Kormány az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként a települési önkormányzat
jegyzőjét a rendelet mellékletében felsorolt településekre is kiterjedő illetékességgel jelöli ki. Fentiek
alapján Gyomaendrőd Város Jegyzőjének hatás és illetékességi köre Gyomaendrőd város és Hunya
község területe.
A műemlékvédelem alatt álló építményekre és területekre, valamint a sajátos építményfajtákra külön
törvények és kormányrendeletek vonatkoznak, azok 2012. év II. felétől 2013. janiár 1-ig tartoznak
Gyomaendrőd Város Jegyzője, mint I. fokú építéshatóság hatáskörébe.
Építésügyi hatósági feladatokat látunk el más településeken is (pld. Mezőberény, Dévaványa, Szarvas,
stb.) a Békés Megyei Kormányhivatal kijelölő határozata alapján. 2012. évben 17 építésügyi hatósági
eljárást (építés, bontás, fennmaradás, használatbavétel) folytattunk le kijelölt illetékességgel.
Körzetközponti építésügyi feladatainkat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján a Gyomaendrőd Város
településrendezési terve és Szabályrendelete és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2010. (II.26.) Gye.
KT rendelet és Hunya Község Település Rendezési Terve és Helyi építési Szabályzata figyelembe
vételével állapították meg.
2012. év januárjától 3 fő felsőfokú végzettségű - közülük 1 fő nyugdíjas - köztisztviselő, 2012. május- 1től összesen 2 fő diplomás munkatárs áll rendelkezésre ezen feladatok elvégzésére és a teljes műszaki
nyilvántartás vezetésére. Az egy ügyintézőre jutó ügyek száma hozzávetőlegesen 317 db.
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A főszámos ügyiratok száma ugyan csökkent, az alszámok növekedéséből viszont kiderül, hogy egy
üggyel többet kell foglalkozni.
A gazdasági helyzet miatt az új építési tevékenység csökken, az építésügyi hatósági munkában a hangsúly
az ellenőrzésekre tevődik át a meglévő építmények és területek megfelelő gondozása és megóvása
érdekében.
Az építésügyi hatósági engedélyezésekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseken túl folyamatban van a
holtágak kiskertes és hétvégi házas területeinek építésügyi hatósági ellenőrzése is. Az illetékességi
területünkön lévő ingatlanok folyamatos ellenőrzése a városképi megjelenés, a gondozottság, az
állagmegóvás szempontjából és az egyre öregedő épület állomány állagának vizsgálata.
2012 évben a Bogárzó-zug, Susány-zugban és a Peres II. zugban az engedély nélküli építkezések
ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés 20 esetben tárt fel szabálytalanságot. Ennek megszüntetésére a
megfelelő intézkedés megtörtént. Hunya községben 5 esetben rendeltük el a fű kaszálását és cserjék
irtását, 2 esetben pedig az épület állagát ellenőriztük. 96 esetben ellenőriztük Gyomaendrőd területén az
ingatlanok jókarbantartását, az épületek bontását és állagmegóvását.
2012. évben 1 esetben került sor jogorvoslati eljárásra, mely II. fokú eljárás még folyamatban van. Peres
ügy 2012. évben nem volt.
Ügyiratok száma:
Fő számon iktatott ügyirat:
Alszámon iktatott ügyirat:
Összesen:
Új lakásépítési engedély (Gyomaendrőd):

2010.
752
2436
3188

2011.
700
2545
3245

2012
644
2554
3198

1

1

1

Hatásköri változások 2013. január 1. napjával:
Az építéshatósági feladatot két fő felsőfokú végzettségű ügyintéző látja el. 2013. január 01. napjától az
építéshatóság illetékességi területe kibővült a Gyomaendrődi Járás közigazgatási területére, valamint
plusz feladatként jelentkezik a címnyilvántartás pontos és folyamatos vezetése.
III.

Klasszikus igazgatási feladatok

1)

Anyakönyvi ügyintézés

Az anyakönyvvezető fő feladatai: vezetnie kell a négy anyakönyvi típust (születési, házassági, halotti és a
bét). A nyitott anyakönyvi bejegyzések, javítások állandó munkát jelentenek. Munkájához tartozik
továbbá az apai elismerő nyilatkozatok felvétele, névváltoztatási kérelmek, honosítási ügyek, hazai
anyakönyvezések kezdeményezése külföldi házasságkötések előkészítése. Vezeti az előírt
nyilvántartásokat, teljesíti a postán érkezett kérelmeket. Közreműködik az állampolgársági eskütételnél,
házasságkötésnél, névadói ünnepségeken.
2011. január 1-től életbelépett az egyszerűsített honosítási eljárási törvény, mely szintén anyakönyvvezetői
feladat, nevével ellentétben maga az eljárási folyamat nem egyszerű, mert a szükséges iratok ellenőrzése
nagy körültekintést igényel. Az ASZA programon keresztül elektronikus úton is fel kell terjeszteni az
átvett kérelmeket.
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2)

Anyakönyvi
típusok
Házassági
Halotti

2010

2011

2012

36
119

43
104

52
96

Születési

3

-

1

BÉT

-

-

0

Egyéb anyakönyvi ügyek

619

662

1359

Honosítási ügyek

3

10

18

Hagyatéki ügyintézés

A törvényi előírások alapján a hagyatéki leltár elkészítése és továbbítása az illetékes hatóságokhoz.
Hagyatéki és gondnokság vagy gyámság alá helyezéssel kapcsolatos vagyonleltár felvétele, biztosítási
intézkedések megtétele. Egyéb adatszolgáltatás a pénzintézetek felé, melynek száma sajnos évenként
növekszik.
Hagyatéki ügyek
Főszám
Alszám
Összesen:
3)

2010
év
186
1431
1617

2011
év
179
1190
1369

2012
év
295
1393
1688

Termőfölddel kapcsolatos kifüggesztések

Törvényi előírás szerint jegyzői hatáskör a termőföldre vonatkozó vételi/haszonbérleti ajánlat
kifüggesztése, melyet 2009-től elektronikus úton is közzé kell tenni. A kifüggesztés lejárta után a
hirdetményt az esetleges észrevételekkel együtt vissza kell juttatni a kifüggesztést kérőnek. A
kifüggesztések száma: 2010-ben 139 db, 2011-ben 143 db, 2012-ben 233 db.
4)

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

A talált tárgyak átvétele, tárolása, nyilvántartása, a tulajdonosnak vagy megtalálónak történő kiadása,
illetve értékesítése. A talált tárgyakat a rendőrség, vagy aki találta adja át a hivatal részére, melyeket
minimum három hónapig őrzünk. Ezen idő alatt a tulajdonjog igazolása mellett a jogos tulajdonos
átveheti. Amennyiben nem válik ismertté a tulajdonos és a megőrzési idő is letelt, átadjuk az adó
osztálynak, akik selejtezik, ezután megsemmisítik, vagy elviszik a MÉH-be, vagy értékesítésre felajánlják.
Talált tárgyak többségében kerékpárok, mobiltelefonok stb. Talált tárgyak száma 2010-ben 7, 2011-ben 4
volt, 2012-ben 22 volt.
5) Szabálysértési ügyintézés
A szabálysértési ügyek intézését az osztályvezető végezte. Azok a jogellenes cselekmények tartoznak ide,
amelyek a társadalomra csekély fokban veszélyesek. A szabálysértési ügyintézés 2012. április 15-től a
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Kormányhivatalhoz tartozik, ezt az időpontot követően indult eljárásokban a Kormányhivatal jár el.
Hivatalunknál ezt követően a folyamatban lévő ügyek lezárása történt meg.
Az elmúlt évet vizsgálva – 2012. április 15. napjáig – a legtöbb szabálysértési eljárás a közoktatási
törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés miatt indult (38). Ezt követik a
fogyasztóvédelmi szabálysértések (4), illetve 1-1 köztisztasági szabálysértés és jogosulatlan kereskedés
fordult elő az év első három és fél hónapjában.

2010

2011

2012. 04. 15. napjáig

Feljelentések száma

146

94

48

Feljelentett személyek száma

155

98

50

Megszüntetések száma

50

6

6

Figyelmeztetések száma

17

33

28

Pénzbírságot kiszabó hat. száma

58

36

14

Kiszabott pénzbírság (Ft)

598000

247000

97000

Bírságátlag (Ft)

10310

6861

6929

6) Bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés
A bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg, valamint a bíróság
által megállapított kár értékének végrehajtása a szabálysértési hatóság feladata. Ezt a feladatot 2009.
február 1-től látjuk el. 2010. évben 47 bírósági végrehajtási ügy indult, 2011. évben 51, 2012. évben 36.
Ezek az ügyek azonban sok esetben nem fejeződnek be az érkezés évében, mert ezen ügyekben több
végrehajtási cselekményt is el kell végezni, mire az ügy végleg lezárható.
A hatáskörök megváltozása miatta feladatok ellátásában bekövetkezett változások:
Feladatot
ellátó
ügyintézők
létszáma
Okmányirodai
feladatok

Személyi adat és
lakcímnyilvántartás
Hirdetmények

Járási
hivatalhoz
átkerült
ügyintézők
létszáma

Jegyzői
hatáskörben
maradt
feladatok

2013.
január
1. Új feladat
napjától
feladat
ellátása

munkakörben: címnyilvántartás Csatolt
közigazgatási
osztály/
építéshatóság
munkakörben:
lakcímbejelentés Csatolt
közigazgatási
osztály/
anyakönyvvezető,
hagyatéki ügyintéző
Hirdetmények
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Csatolt

munkakörben:

kifüggesztése

3 fő

3 fő

Gázszolgáltatás
megszüntetése
céljából
hatósági
közvetítés
Lakáscélú
állami
támogatással kapcs.
előírt
jegyzői
feladatok

kifüggesztése
-

Lakáscélú
állami
támogatással
kapcs.
előírt
jegyzői
feladatok
Feladatot
Járási
Jegyzői
ellátó
hivatalhoz hatáskörben
ügyintézők átkerült
maradt
létszáma
ügyintézők feladatok
létszáma
Birtokháborítási
Birtokháborítási
ügyek
ügyek
Kereskedelmi
Kereskedelmi
igazgatás
igazgatás
Szálláshely-szolg.
SzálláshelyTev. Kapcs.
szolg.
Tev.
Kapcs.
Ingatlanvállalkozás1 fő
1 fő
felügyeleti hatósági
feldatok
Temetkezési
szolgáltatás
engedélyezése
Szabálysértés
Szabálysértés
(2012. 04.15. előtti
(2012.
04.15.
ügyek lezárása)
előtti
ügyek
lezárása)
Talált tárgyak
Talált tárgyak

Termőfölddel
kapcsolatos
kifüggesztés
Anyakönyvi
igazgatás
Hagyatéki
ügyintézés

1 fő

--

1 fő

1 fő

Termőfölddel
kapcsolatos
kifüggesztés
Anyakönyvi
igazgatás
Hagyatéki
ügyintézés
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közigazgatási
osztály/
hagyatéki ügyintéző
-

-

Csatolt
munkakörben:
közigazgatási
osztály/
ügyfélszolgálati
munkatárs

2013.
január
1. Új feladat
napjától
feladat
ellátása

Telepengedélyezési
eljárás
2013.
Csatolt
munkakörben/ március 1. napjával
közigazgatási
visszakerült
a
osztály/hatósági
jegyzők
ügyintéző
hatáskörébe
-

-

-

-

Csatolt
munkakörben/ közigazgatási
osztály/osztályvezető
Csatolt
munkakörben/ közigazgatási
osztály/
hagyatéki ügyintéző
Csatolt
munkakörben/ közigazgatási
osztály/
anyakönyvvezető
Csatolt
munkakörben/ közigazgatási
osztály/anyakönyvvezető
Csatolt
munkakörben/
közigazgatási
osztály/
hagyatéki ügyintéző –
belső
átszervezéssel
átcsoportosított
ügyintéző

A táblázatból látható, hogy a járási hivatalhoz átkerült ügyintézők (5 fő + 1 fő iktatás) bőven hagytak a
hivatalnál feladatot, melyek ellátását belső átszervezéssel (1 fő), de főként az ügykörök csatolásával látja
el jelenleg hivatalunk.
IV. Az iratkezelés rendszere
Az iktatás Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglaltak
szerint történik. A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalban keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő
valamennyi iratra, az Önkormányzat vezetőjére, köztisztviselőjére, közalkalmazottjára és más
jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára. A Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját,
rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő
átadását szabályozza. Az ügyiratok kezelése központi iktatás keretében számítógépes programmal
történik.
A hivatalnak minden évben kötelező készíteni az iktatott iratok alapján egy olyan hatósági statisztikát,
amely kiterjed az önkormányzat teljes ügyiratforgalmára. Az elmúlt három évet vizsgálva az alábbiak
szerint alakult az ügyiratforgalom:
Ügyirat forgalom alakulása osztályonként
2010
Főszám
Titkárság
Hatósági osztály
Adó osztály
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
Osztály
Pénzügyi osztály
Humánpolitikai osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal
Összesen:

966
2596
7682
841

5078
9812
15451
5346

Összesen
6044
12408
23133
6187

1137
5435
1133
457
20247

3034
14355
10153
3487
66716

4171
19790
11286
3944
86963

2011
Főszám
Titkárság
Hatósági osztály
Adó osztály
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
Osztály
Pénzügyi osztály
Humánpolitikai osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal
Összesen:

896
2886
7468
2035

2855
8731
17450
6922

Összesen
3751
11617
24918
8957

1166
5598
1230
466
21745

3060
14933
10566
3090
67607

4226
20531
11796
3556
89352

2012
Főszám
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Alszám

Alszám

Alszám

Összesen

Titkárság
Hatósági osztály
Adó osztály
Városüzemeltetési és Vagyongazd.
Osztály
Pénzügyi osztály
Humánpolitikai osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal
Összesen:

546
2432
6669
2427

2211
5766
11307
6730

2757
8198
17976
9157

1151
6039
1150
490
21304

3126
16758
11319
3150
62914

4277
22797
12469
3640
84218

Az érdemi döntéseink ellen a 2012-es évben a jogorvoslatok százalékos aránya 0,008 % volt.

5. VÁROSÜZEMELTETÉSI és VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Az Osztály szervezeti felépítése a 2012-es évben nem változott.
Az osztályon dolgozók személyében több változás történt.
Az osztály felépítése
 Városüzemeltetési Iroda
 Vagyonkezelői Iroda
 Mezei őrszolgálat
 Közterület-felügyelet
 Pályázatíró Iroda
Összesen:

5 fő
1 fő
5 fő
2 fő
2 fő
15 fő

Az osztályon az alábbi létszámmozgások történtek:
- Mindkét közterület felügyelő 2012 őszén felmondott, helyettesítésére 1 fő közterület felügyelő
került felvételre.
- 1 fő ügyintéző nyugdíjazása 2012 decemberében megtörtén, helyettesítése 1 fő kinevezésével
megtörtént.
- A pályázatírói létszám a felmondásoknak köszönhetően az év folyamán teljes egészében
lecserélődött.
Az új dolgozók, létszámhiány, helycserék miatt az osztályon a munka igen feszített volt, különösen az
elmúlt év 1. felében.
Ügyiratszám: ügyintézőnként
ügyintéző
Pardi László
Varjú Róbert
Csényi István
Nagy Sarolta
Pap Gáborné
Dobó Anita
Dr. Timár Andrea
Farkasné Kazár Éva

Fő/alszám
145/1989
1053/1669
164/540
13/78
1/25
16/291
16/368
6/43
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Gellai Imre
Weigertné Szilágyi Erika
Mile Erika
Gálik Tibor


33/71
20/212
13/124
37/40

Városüzemeltetési Iroda

Hatósági feladatok
Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
Növényvédelmi kötelezések előkészítése (tűzelhalás fertőzés)
Természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos, elsőfokú eljárások
ügyintézése
Helyi védettségű természeti területek nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos munka
Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek
Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata
A lakosság és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása, döntéseinek előkészítése a
zöldfelületekkel kapcsolatos ügyekben
Helyi járatú autóbusz közlekedés
Önkormányzatunk szerződést kötött a Mobilbusz Kft.-vel 2008-ban a helyi közlekedési feladatok
ellátására. Az intézményi társulás keretén belül pedig az iskolások szállítására évente.
Szúnyoggyérítés
2012. évben egy évre szóló szerződés megkötésével biztosítottuk a szúnyoggyérítési feladatok ellátását. A
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetében tag települések beszerzését is az osztály bonyolította.
A vállalkozó szerződés szerint, jól teljesített.
Temető fenntartás
A feladatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi, felügyeletét a Városüzemeltetési Osztály látja el.
Gyepmesteri Telep üzemeltetése
A feladatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi, felügyeletét a Városüzemeltetési Osztály látja el.
Közutak üzemeltetése
A közutak, a közlekedésbiztonsági eszközök ellenőrzését a Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a
közterület felügyelők, és településőrök végezték. A Karbantartási, kátyúzási, valamint kerékpárút javítási
feladatokat a Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte el.
Járdák javítási munkáit a Zöldpark Kft irányítása alatt dolgozó közmunkások végezték.
Belvízvédekezés, belvíz csatornák
A belvíz elvezető csatornák karbantartását a közmunka program keretei között oldottuk meg, a jelentősebb
földmunkával járó munkákat helyi vállalkozókkal, valamint a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel végeztettük
el.


Vagyongazdálkodás

A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés, valamint
minimális mértékben ingatlanok adásvétele, cseréje 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 területek, valamint a csatornákra vonatkozóan értesítést
kaptunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től, hogy azok a tulajdonunkba kerülnek. Továbbá
folyamatban van földcserével fontos területek megszerzése idegenforgalmi és egyéb fejlesztések
megvalósításához.

27

A TAKARNET rendszer biztosítja a földhivatali ingatlan-nyilvántartás adataihoz való hozzáférést, amely
által gyorsabb az ügyintézés, nem kell külön kérelemmel a földhivatalhoz fordulni, illetve megvárni az
adatszolgáltatást. A rendszer használatának szigorú szabályi vannak, melyet rendszeresen ellenőriz a
földhivatal.


Mezőőri szolgálat

Munkájáról 2012. szeptember hónapban részletes beszámoló készült a Képviselő-testület felé.


Közterület-felügyelet

Munkájáról 2012. szeptember hónapban részletes beszámoló készült a Képviselő-testület felé.


Kistérségi iroda

A Kistérségi Iroda 2012 évben végzett munkájáról részletes beszámoló került benyújtásra a 2012.
decemberi ülésre.
Beruházások
1. Belvízrendezés
I. ütem (három holtág összekötés):
- Az engedélyező hatóság által kért meder és partvonal megállapítását meghatározó vázrajz megrendelésre
került.
III. ütem (3 holtág kotrása) (Békés megye 16 település pályázat):
- a beruházással kapcsolatos fejleményeket külön előterjesztésben részletezzük.
VIII. ütem
- a beruházással kapcsolatos fejleményeket külön előterjesztésben részletezzük.

2. Útépítés, kerékpárút építés
Kerékpárút építés:
- a 2009. évben benyújtott pályázatunk támogatást nyert a Fő út-Bajcsy Zsilinszky utcai szakaszra (2503
m). A 2010 évben lefolytatott közbeszerzési eljáráson a Bükki Bánya Kft lett a nyertes ajánlattevő, velük
kötöttük meg a szerződést. A műszaki átadás megtörtént, a projekt megvalósítási szakaszát lezárta a
DARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet, a projekt fenntartási kötelezettségünk 2015-ig tart.
Új buszmegálló helyek ill. régiek felújítása, pályázat:
- a támogatást nyert pályázat keretén belül megépített és felújított autóbuszöblök kivitelezését az Integrál
Építő Zrt. végezte. A műszaki átadás-átvétel megtörtént. A forgalomba-helyezési eljárás sikeresen
lezajlott
3. Tervezés
Komplex energetikai felújítás:
- Kossuth u. 9. szám alatti és a Selyem út 129 szám alatti épületek energetikai fejlesztését szolgáló
tervdokumentációt az Önkormányzat 2012 decemberében megrendelte.
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4. MÁV fejlesztések
Gyoma- Békéscsaba közötti vasúti pálya felújítása:
- a 46. főút keresztezésében aluljáró építésére, a csatlakozó utak építésére a közlekedési hatóság kiadta az
építési engedélyt
- a kivitelezési munkálatokra 2011 őszén a NIF kiírta a közbeszerzési eljárást, a beadási határidő 2012.
január 26. volt. A kivitelezést a Békés 2012 konzorcium nyerte és a munkálatok a nyár folyamán
megindultak a ball vasúti pálya átépítésével.
5. Energetikai fejlesztések
Az alábbi Önkormányzati épületek villamos energia igényét kielégítő lokális napelem rendszer kiépítését
célzó beruházás előkészítése indult meg:
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.
- 5002 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
- 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
- 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45.
- 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.
- 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43..
- 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
- 5502 Gyomaendrőd, Alkotmány u. 2-6.
6. Épület felújítások, átépítések

-

-

-

-

Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása:
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány pályázaton nyert támogatást Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására a Gyomaendrőd-Öregszőlő, Kondorosi utca 1. sz. alatti
Szent Imre Idősek Otthona bővítéseként. Az egyszerű közbeszerzési eljárás során a Gyomaszolg
Ipari Park Kft nyerte el a munkát. Az építési munkák 2010. decembertől 2011. szeptemberig
tartottak, az épület használatba vételi engedélyét megkapta a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány. A Rózsahegyi Ház megkezdte működését.
Tűzoltóság épületének bővítése:
2012. január 1.-től hatályba lépett 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet értelmében a Tűzoltóságnak
rendelkeznie kell olyan helyiségekkel, amelyek biztosítanak az ott dolgozók számára különböző
előírásokra vonatkozó feltételeket. A bővítésre vonatkozó tervek elkészültek, a beruházás
megvalósult. A használatba vételi eljárás megkezdődött.
Gondozási központ fejlesztése:
2012. januárjában, Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Térségi Szociális Gondozási
Központ közösen benyújtotta az „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
infrastruktúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztonságának fejlesztése” című, DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 azonosítási számú pályázatát arra vonatkozóan, hogy a Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 1-5. sz. alatt lévő épületegyüttes egy részének infrastrukturális fejlesztése
megvalósulhasson, és az ott működő intézmény az általa használt régi, megviselt gépkocsit
lecserélhesse.
A pályázat május 30.-án támogatásban részesült. A Dél-Alföldi Operatív Program Irányító
Hatósága a pályázatban igényelt elszámolható összköltséget, azaz 52 631 579,- Ft-ot 1 126 684,Ft-tal csökkentette, így az elfogadott elszámolható összköltség 51 504 895,- Ft lett.

29

Hulladékgazdálkodás
2012 szeptemberében az Osztály megszervezte a városban a lomtalanítást és novemberben a zöldhulladék
összegyűjtését.
Az Osztályon történik a hulladékszállítási díj fizetésével kapcsolatos kérelmek elbírálása.
V. A Képviselő-testület és a Bizottságok működésével kapcsolatos legfontosabb
statisztikai mutatók:

Döntéshozó

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

Ülések száma

Hozott határozatok
száma
2011.
2012.
754
725
353
355

2011.
37
27

2012.
38
22

27

29

385

358

24

15

368

176

Közmeghallgatások száma: 2
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Rendeletek száma
2011.
45

2012.
38

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Összefoglaló jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási
megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt belső
ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a polgármesteri hivatalnál és az
önkormányzatnál.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 594/2011. (X.27.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el az
önkormányzat 2012. évre vonatkozó ellenőrzési tervét, amely szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény
ellenőrzéseket tartalmazott, évi 125 revizori nap felhasználását előirányozva.
2012. évre 13 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
2012. évben.
A belső ellenőrzési vezető az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 2012. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról elkészítette, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A melléklet tartalmazza az ellenőrzésekről
és a ragálásokról készült jelentéseket is.
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.
Döntési javaslat
"Összefoglaló jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 99-/2013.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Békéscsaba, 2012. április 05.

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

Éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
___________________________________________________________________________
Éves ellenőrzési jelentés
2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa által elfogadott 2012. 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 – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119 §-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
Követeléskezelés ellenőrzése
Önkormányzati gazdálkodás vizsgálata
Átfogó ellenőrzés intézményeknél
Helyi adók ellenőrzése

2012. évben elvégzett ellenőrzések:
Település
Békésszentandrás
Csabacsűd
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Összesen:

Ellenőrzések
száma
1
2
13
1
2
2
1
6
5
33

Ellenőrzési napok
száma
15
16
125
8
8
25
8
41
56
287

II. Személyi és tárgyi feltételek

A belső ellenőrzési feladatokat 2012. évben 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 Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött vállalkozási szerződés alapján a
Cs. A. Cs kft. alkalmazásában áll belső ellenőrök végezték a helyszíni belső ellenőrzéseket:
Gábor Szilvia, Sztán Csilla Ilona, Medovarszki Zoltán Pál és Kendra Ágnes.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál
végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai

Ellenőrzés
munkaterv
szerinti száma

Iktatószám

2

34-/2012

4

107-/2012

5

135-/2012

8

155-/2012

13

192-/2012

14

210-/2012

15

254-/2012

16

244-/2012

22

321-/2012

26

297-/2012

Ellenőrzés címe, tárgy
A 2011. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolásának ellenőrzése az intézményeknél a
költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete
alapján
A költségvetésből cél jelleggel nyújtott
támogatások rendeltetés szerinti
felhasználásának ellenőrzés
Kamatmentes kölcsönök nyújtása, nyilvántartása,
beszedése, pénzügyi szabályszerűségi
ellenőrzése
Az Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának,
hatékony működésének átfogó ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás ellenőrzése
A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó
pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás,
pályázati eszközök felhasználása
Házipénztár ellenőrzése a Polgármesteri
Hivatalban
Pályázatok előkészítésének, közbenső
vizsgálatának, elszámolásának ellenőrzése
Követeléskezelés a helyi adó kintlévőségek
vonatkozásában
Az Önkormányzatnál a közbeszerzési
tevékenység lebonyolítása, értékelése
Adóerőképességhez kapcsolódóan az iparűzési

Megjegyzés

2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
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27

352-/2012

30

377-/2012

31

378-/2012

adóbevallások, befizetésék vizsgálata
A 100 % önkormányzati tulajdonban lévő kft.-k
gazdálkodásának vizsgálata, a kft.-k által
elvégzett munka ellenőrzése, tulajdonosi
elvárások érvényesülése
Szociális segélyek kifizetésének, és a
segélyekhez kapcsolódó állami támogatások
igénylésének szabályszerűségi ellenőrzése
Kintlévőségek behajtására tett intézkedések
ellenőrzése pénzügyi osztályon

megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult
2012-ben
megvalósult

A 2012. évi ellenőrzéseket a Körös-szögi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás belső
ellenőrzési ütemterve alapján végeztük el. Minden esetben rendelkeztünk megbízólevéllel és
ellenőrzési programmal. Az ellenőrzések megszakítás nélkül, határidőben lezajlottak. A
megállapítások írásba foglalása a gazdaságvezetővel folytatott egyeztetés alapján megtörtént.
Az ellenőrzések dokumentumai minden esetben iktatásra kerültek. Az ellenőrzés során
felmerült hiányosságok, hibák megszűntetése érdekében szükséges intézkedéseket megtették.
Az ellenőrzések főbb megállapításai, javaslatai

A 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése az intézményeknél
(34/2012)
A 2011. 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 változások a
„Tanúsítványon’ átvezetésre kerültek.

A költségvetésből cél jelleggel nyújtott
felhasználásának ellenőrzés (107-/2012)

támogatások

rendeltetés

szerinti

A belső ellenőrzési program szerint a pályázat útján odaítélt támogatások célszerinti
felhasználásának elszámolására irányult, a 2011. évi 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.
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A feltárt eseti jellegű, illetve néhány típushiba kijavításával a támogatások elszámolásának
számviteli szempontú szabályossága tovább növelhető, melyhez az elektronikus elszámolásra
való áttérés véleményünk szerint további segítséget nyújthat.

Kamatmentes kölcsönök nyújtása, nyilvántartása, beszedése, pénzügyi szabályszerűségi
ellenőrzése (135-/2012)
A vizsgálat tárgyát képező, az Önkormányzat által folyósított kamatmentes kölcsönök négy
jól elkülöníthető körbe csoportosíthatók:
I.
Magánszemélyeknek nyújtott szociális szempontokat előtérbe helyező, támogatás
jellegű kamatmentes kölcsönök, és vissza nem térítendő támogatások
II.
Vállalkozásfejlesztési alap terhére nyújtott kölcsönök
III.
Államháztartási körön kívülre nyújtott kölcsönök
IV.
Államháztartáson belüli szervezeteknek nyújtott kölcsönök.
2011 évben három ingatlan vásárláshoz nyújtott lakásépítési kamatmentes kölcsönt és vissza
nem térítendő támogatást az Önkormányzat.
Magánszemélyeknek nyújtott első lakáshoz jutás, belvíz és vihar, lakásban okozott károk
helyre állításához nyújtott kölcsönök esetén a főkönyvi kivonatok, program szerinti analitikus
nyilvántartások, valamint az egyéb kézi analitikus nyilvántartások számszerűen egyezőek.
Eltérés a befizetés előirányzatban van, azaz az önkormányzat a tényleges befizetések terén
jelentős elmaradással számolt.
Magánszemélyeknek folyósított hitelek beszedésével kapcsolatos észrevételek: behajtásra
beadott kintlévőség 5.657.573 Ft, ez a 30.625.998 eFt záró állományra vetítve 18,5% kétes
követelést jelent. Az Önkormányzat a teljesítéseket folyamatosan figyelemmel kíséri, az
érintetteket elmaradás esetén felszólítja, tartós nemfizetés esetén végrehajtást kezdeményez.
A végrehajtási költségek megelőlegezése külön terhet ró az önkormányzatra, melynek
megtérülése több kölcsön esetében előre láthatóan nem következik be. Ugyanakkor a
kölcsönök elengedése a többi kötelezett számára teremthet követendő példát.
Vállalkozás fejlesztési alappal kapcsolatos észrevételek: Az Önkormányzat a 21/2009 (IV.2.)
Gye. Kt. Rendeletben Vállalkozásfejlesztési alapot hozott létre, melyből a rendeletben
szabályozott feltételek szerint kamatmentes kölcsön folyósítható. A támogatás célja meglévő
munkahely megtartása és új munkahely létesítése.
Államháztartáson kívüli kör részére kamatmentes támogatási célú kölcsönök folyósítása nem
jogszabály, vagy önkormányzati rendelet alapján történt, hanem eseti elbírálás alapján
Testületi határozatokkal. Valamennyi esetben megállapítható, hogy az ügyletek valamennyi
részelemét testület elé vitték, és az Önkormányzat a Testületi határozatoknak megfelelően járt
el.

________________________________________________________________________
5

Éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
___________________________________________________________________________
Javaslatok:
− A 2011 évben első lakáshoz jutás támogatás folyósításának dokumentációja nem
tartalmazza a vásárolt ingatlanok műszaki leírását, azaz nincs dokumentálva, hogy a
12/2001 (I. 31.) Kormányrendeletben előírt szobaszám, ill. alapterület előírásoknak a
vásárolt ingatlan megfelel. Javasoljuk azokat pótolni.
− A végrehajtással kapcsolatos megelőlegezett – egyébként végül a kötelezettet terhelőköltségeket a Önkormányzat tárgyévi költségei között számolja el, és azt a kötelezettel
szembeni követelésként nem tartja nyilván.
− Javasoltuk, hogy a vállalkozásfejlesztési alap pályázatainak elbírálásában az üzleti terv
szakmai megalapozottságát, ill. a likviditási tervet, valamint bármely pénzkihelyezés
előtt a partner cég hitelképességének előzetes átvilágítását szükség esetén szakértő
bevonásával véleményeztessék.

Az Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának, hatékony
ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése (155-/2012)

működésének

átfogó

A vizsgálat tárgyát képezte a bevételek és OEP elszámolások ellenőrzése, de nem képezte az
OEP elszámolások alapját képező beavatkozások teljesítésének ellenőrzését, mivel az
ellenőrzés szakmai kompetenciája és hatásköre erre nem terjed ki.
A szabályzatok teljes körűek, szakmailag megfelelőek, folyamatosan aktualizálásra kerülnek.
Néhány szabályzat esetében azok visszamenőleges hatállyal lettek elkészítve és kiadva, illetve
egyes esetekben a megismerési nyilatkozat nincs mellékleve.
A kiadások költségnemenkénti elszámolása és a bevételek jogcímek szerinti kimutatása,
valamint a szakfeladatokon történő kiadás és bevétel elszámolás a 249/2000. (XII. 24.)
kormányrendelet, valamint az államháztartási törvény és államháztartási kormányrendelet
utasításainak figyelembe vételével történt. Az önkormányzati költségvetési rendeletekben
jóváhagyott és módosított kiadási előirányzatokat betartották.
Az Intézmény két évente végez teljes körű tételes tárgyi eszköz leltárt. A vizsgált időszakban
2010. évben kerültek az immateriális javak és a tárgyi eszközök tételes leltározásra. Az intézet
a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően készítette elő a folyamatot és vezette le.
Az Intézménynél a betegforgalommal kapcsolatos adatokat elkülönülten működő rendszer
kezeli központi szerveren. A szerver naponta készít biztonsági mentést, azaz a hardver, azaz
egyedi tároló eszköz meghibásodásból eredő kockázattal az Intézmény számolt.
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A
Térségi
Szociális
Gondozási
Központ
átfogó
pénzügyi
vagyonnyilvántartás, pályázati eszközök felhasználása (192-/2012)

ellenőrzése,

Az Intézmény szakmai tevékenysége és gazdálkodása a hatályos jogszabályok betartásával
történik, azzal ellentétes feladatokat nem végeznek. Rendelkeznek azokkal a belső
szabályzatokkal, melyet a szakmai jogszabályok (szociális törvény és rendeletek) valamint a
számviteli törvény és államháztartási kormányrendelet kötelezően előírt. A szabályzatok
aktualizálásáról az intézményvezető gondoskodott a vizsgált időszakban. Figyelembe vette az
előző átfogó ellenőrzés megállapításait és megszüntette a feltárt hiányosságokat.
Az éves költségvetési beszámolókban közölt adatokat felülvizsgálata alapján megállapítottuk,
hogy a kötelező adatszolgáltatás egyes jelentő lapjain - mérleg, kiadási-bevételi előirányzatok
teljesítése, pénzmaradvány elszámolása, szakfeladatok szerinti részletezés, befektetett
eszközök állományi adatai, létszám megoszlása, személyi juttatások részletezése –
szerepeltetett pénzügyi számszaki adatok egyezőek voltak a POLISZ számítógépes
rendszerben könyvelt alapadatokkal, illetve az ezekből előállított főkönyvi kivonatokkal és
egyéb analitikus nyilvántartásokkal, évvégi leltárakkal.
A tárgyi eszközök selejtezését a belső szabályzatban előírtak szerint dokumentálták. A
megsemmisítés módjánál rögzítettekkel kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
− ahol a „MÉH telepre elszállítás” szerepelt megsemmisítési javaslatként, azok elszállítása
még nem történt meg – javasoljuk a pontosítást, a tényleges elszállítást,
− a nem javítható műszaki cikkekről a szerviz, bolt feljegyzést készít, amelyen azonban az
már nem szerepel, hogy ezen eszközök ott maradnak, átveszik azokat – javasoljuk a
feljegyzések pontosítását, az átvétel tényének rögzítését.
A követelések évvégi összegében az ellátottaktól, illetve örököseitől be nem folyt,
kiszámlázott térítési díj bevételek szerepelnek, amelyek egy része lejárt kintlévőség. A
behajtás érdekében a felszólításokat megtették, eredménytelenség esetén az előírt módon a
fenntartó Humánpolitikai Osztályára továbbították a problémás ügyeket, további intézkedésre.
A szabályzatok előírásai szerint „behajthatatlan követelés az a követelés, melyről az
Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága határozatot hoz.”
A kiadások költség-nemenkénti, illetve a bevételek jogcímek szerinti elszámolása, valamint a
szakfeladatokon történő kiadás és bevétel elszámolás a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet,
valamint az államháztartási törvény és államháztartási kormányrendelet utasításainak
figyelembe vételével történt. Az önkormányzati költségvetési rendeletekben jóváhagyott,
illetve módosított kiadási előirányzatokat betartották, illetve a tervezettet meghaladó összegű
bevételt realizáltak.
Javaslatok:
− Az egyes szabályzatok módosításaihoz, aktualizálásaihoz is szükséges a megismerési
nyilatkozat lista.
− A selejtezési jegyzőkönyvek pontosítása javasolt a megsemmisítési javaslatok, illetve
tényleges megsemmisítés vonatkozásában.
________________________________________________________________________
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−
−
−

A POLISZ rendszerbeli hibáinak (0-s számlaosztály esetében tartozik és követel
forgalom nem egyezik) kiküszöbölése, megoldása szükséges lenne.
Saját rezsis beruházás esetében a kapcsolódó előzetesen felszámított általános
forgalmi adó levonásba helyezhető a kettős adóterhelés elkerülése érdekében.
A kimenő számlázási tevékenység további racionalizálása, a munkaterhelés
csökkentése érdekében a jelenleginél optimálisabb megoldás keresése.

Házipénztár ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban (210-/2012)
A szabályzatok aktualizálása, karbantartása rendszeresen történik, amennyiben olyan változás
áll be, mely hatással van az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodására, működésére.
2012. január 1-től az új áht., illetve az új ávr. előírásainak átvezetése, beépítése megtörtént.
A szabályzatokat az Önkormányzat dolgozói megismerték, melyet aláírásukkal igazoltak –
néhány esetben az ellenőrzés ideje alatt került aláírásra. A szabályzatok közül kiemelt
vizsgálat alá vontam a Gazdálkodási szabályzatot, illetve a Pénzkezelési szabályzatot.
Gazdálkodási szabályzat: A szabályzatban foglaltak, és a felhatalmazások alapján
megállapítható a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje. A
felelős személyek megnevezése a teljesítés igazolására jogosult személyek esetén történt meg.
A kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó személye nem került
megnevezésre, azokat a szabályzat melléklete szerinti nyilvántartás alapján követhető
nyomon.
Pénztárbizonylatok, és előlegek nyilvántartásának ellenőrzése során tapasztaltak: A
házipénztár céljára külön helyiség kerül biztosításra, melynek ablaka és ajtaja vasráccsal van
ellátva. A készpénz, és egyéb értékek tárolására intézményenként külön pénzkazettát
biztosítanak, melyet páncélszekrényben helyeznek el. A készpénzforgalom lebonyolításához a
POLISZ rendszer keretein belül működő házipénztár modul segítségével, számítógéppel zárt
rendszerben állítják elő a bizonylatokat – kiadási és bevételi pénztárbizonylat,
pénztárjelentést.
Elszámolásra kiadott összegek kiadását az igénylő szervezeti egység vezetője engedélyezheti.
Előleg felvételére „Készpénzigénylés elszámolásra” nevű nyomtatvány kerül kiállításra.
Előlegek elszámolásának határideje 30 nap, mely időtartamot megfelelően alkalmazzák.
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Pályázatok előkészítésének, közbenső vizsgálatának, elszámolásának ellenőrzése
(254-/2012)
A vizsgálat során ellenőrzött pályázatok:
− „A hősök útja felújítása” megnevezésű, 2009. évben lezárt TEUT pályázat fenntartási
időszaka
− „Közlekedés biztonsági fejlesztések Gyomaendrődön” megnevezésű, 2010. évben lezárt
TEKI pályázat fenntartási időszaka
− „Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében” megnevezésű, 2010.
évben lezárt CÉDE pályázat fenntartási időszaka
− „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” megnevezésű, 2012. április 10én aláírt támogatási szerződéshez kapcsolódó dokumentáció
A kapott információk alapján más folyamatban lévő, elszámolás alatt álló pályázat a vizsgálat
idején nem volt az Önkormányzatnál.
Fenntartási időszak alatt álló pályázatok: A fenntartási időszak alatt álló pályázat esetében a
MÁK és a DARFÜ helyszíni ellenőrzést folytatott le 2012. május 16-án. A revízió a helyszíni
ellenőrzésről készített jegyzőkönyvekben kisebb hiánypótlásokat állapított meg, javításokat írt
elő mindhárom pályázat esetén. Az Önkormányzat eleget tett a jegyzőkönyvekben rögzített
kötelezettségeinek határidőben, a szükséges dokumentumokat beküldte a MÁK helyi
szervezetének.
A rendelkezésre álló információk és az önkormányzat által összeállított pályázati
dokumentációk alapján megállapítást nem tettünk, a pályázatokhoz kapcsolódóan ellenőrzött
kimutatások, nyilvántartások megfeleltek az előírásoknak.

Követeléskezelés a helyi adó kintlévőségek vonatkozásában (244-/2012)
A vizsgált időszak és a vizsgálat időpontja közötti időszakban az önkormányzat jelentős
változásokat vezetett be:
- ügyfél kapus elektronikus adóbevallási rendszer bevezetése
- a végrehajtási eljárás kezdeményezése ingó, jellemzően gépjárművekre
- gyakorított fizetési felszólítás
Ugyanakkor az ügyfélkapus bevallások kezelése még mindig jelentős élőmunka kapacitást köt
le (bevallások kinyomtatása, manuális rögzítés az iktatórendszerben, holott maga az
iktatórendszer önmagában programozott, azaz digitális nyilvántartási program.)
Szabálytalanságot az ellenőrzés nem tárt fel. A könyvelés és az analitikus nyilvántartás
egyezik.
A követelés kezelésére szabályozás nem áll rendelkezésre. A vizsgált időszakban a
követelések behajtása „protokoll” jellegű volt, azaz október 13-án küldtek ki egy egyenleg
________________________________________________________________________
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értesítőt. Ezen túlmenően jellemzően az Önkormányzat a fizetés letiltás és azonnali beszedési
megbízás lehetőségeivel élt.
Önmagában a fizetési felszólítás is eredményesnek minősíthető, hiszen a 2010.10.13-ai
258.003 eFt hátralékhoz képest az év végi állomány 186.945 eFt-ra csökkent. Ugyanakkor az
inkasszó és fizetési letiltás kevésbé eredményes, és hosszú átfutási idejű.
Javaslatok:
− az adóalanyok ellenőrzésének bevezetését, akár külső szolgáltató igénybe vételével,
akár belső munkatársakkal
− vállalkozások esetében határidőben be nem adott bevallások, vagy határidőben be nem
fizetett adó, adóelőleg esetén a fizetési, vagy bevallás benyújtási felszólításban
megadott határidő leteltét követően tartsanak átfogó ellenőrzést

Az Önkormányzatnál a közbeszerzési tevékenység lebonyolítása, értékelése (321-/2012)
A 2003. évi és 2012. január 01-től a 2011. évi Kbt törvény szabályozza a közbeszerzési
eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait a közpénzek ésszerű és hatékony
felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések
során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében.
2011. évre az Önkormányzat a 2010. második félévi törvényváltozások figyelembe vételével
átdolgozta, rövidebb és áttekinthetőbb szerkezetben bocsátotta ki az új Közbeszerzési
Szabályzatát, amely a 482/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozattal lépett hatályba.
2012. évre az új Kbt figyelembe vételével átdolgozta a Közbeszerzési Szabályzatot a
Közbeszerzési Csoport - a 2012-től a közbeszerzési ügyekre is megbízott ügyvéd
segítségével -, mely 2012. április 27-én lépett hatályba a képviselő testület 244/2012. (IV.26.)
Gye. Kt. határozatával. Az új Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépése előtt 2012. évben
nem indult közbeszerzési eljárás.
Főleg nemzeti egyszerű, nyílt (2012. évben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos)
közbeszerzési eljárást folytattak le. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Bizottság
ajánlása alapján általában három (esetenként több) kiválasztott ajánlattevő részére került
megküldésre. Az ajánlattételre felhívott vállalkozók kiválasztási szempontjai nem
dokumentáltak 2011. évben, 2012. évtől a Közbeszerzési Szabályzat rendezi a kérdést. A
beérkezett pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet vettek fel, majd formai és tartalmi
szempontból ellenőrizték a kapott ajánlatokat és szükség esetén hiánypótlásra szólították fel a
jelentkezőket.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációi alapján a helyi közbeszerzési testület
ülésén szavazás útján jóváhagyta, véglegesítette a közbeszerzési eljárás eredményét. Ezt
követően a nyertes céggel megkötötte az Önkormányzat a kivitelezésre irányuló vállalkozási
szerződést az ajánlati felhívásban meghirdetett feltételekkel. A közbeszerzési eljárásokhoz
kapcsolódóan a jogszabályban előírt közzétételek megtörténtek.
________________________________________________________________________
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A közbeszerzési tevékenység helyi szabályozása az előírásoknak megfelelő, az Önkormányzat
a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának, lezárásának, dokumentálásának,
felelősségének rendjét rögzítette a Közbeszerzési Szabályzatban mindkét évben.

Adóerőképességhez kapcsolódóan az iparűzési adóbevallások, befizetésék vizsgálata
(397-/2012)
Általánosan megfigyelhető tendencia a helyi iparűzési adó bevételek, az iparűzési
adóerőképesség folyamatos csökkenése az önkormányzatoknál, mely elsősorban a gazdasági
válság, a vállalkozók és társaságok csökkenő árbevételére, csökkenő árrésére vezethető
vissza.
A 2010-2011. években az önkormányzat jelentős változásokat vezetett be az elektronikus
adóbevallási rendszer területén. A fejlesztés eredményeképpen a 2011. évi helyi iparűzési
adóbevallásokat már szinte teljeskörűen (néhány nagy országos társaságon kívül, akik saját
programot használnak) elektronikusan kitöltve küldték be az adózók, többségük elektronikus
úton.
A határidőben be nem adott bevallások aránya, összetétele hasonlóan alakult 2010-2011. évek
vonatkozásában. Az önkormányzat által a 2010. évi késett bevallások szankcionálásaként
bevezetett mulasztási bírság összegében ugyan nem jelentős, viszont valószínűleg éppen ezért
bizonyult hatásosnak – 2011. évben az előző adóévben késett adózók szinte mindegyike
határidőben beadta a helyi iparűzési adó bevallását.
Nem túl magas az éven túl késett bevallások aránya az összes beadott bevalláshoz képest, de a
felszámolt és megszűnt adózók esetében esetleg megfontolandó lenne azok törlése a
kimutatásokból – általában csak a záró bevallás hiányzik, amit valószínűleg úgysem lehet
behajtani egy megszűnt adózótól.
Kapacitások hiányában sajnos kevés idő marad a vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők
állapotának ellenőrzésére, illetve az esetlegesen be nem jelentkezett adózók ellenőrzésére
(székhely vagy telephely alapján), ami plusz adózókat és így plusz bevételeket
eredményezhetne – ahogy erre volt is példa korábban az alkalmanként szúrópróbásan
elvégzett cégnyilvántartás ellenőrzések során. Megfontolandó lenne plusz kapacitás
biztosításával ezen ellenőrzési lehetőség kihasználása.

A 100 % önkormányzati tulajdonban lévő kft.-k gazdálkodásának vizsgálata, a kft.-k
által elvégzett munka ellenőrzése, tulajdonosi elvárások érvényesülése (352-/2012)
A Kft. szakmai tevékenységét a hatályos törvények, helyi rendeletek figyelembe vétele
mellett végzi. A törvényesség betartását a rendszeresen ülésező Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

________________________________________________________________________
11

Éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
___________________________________________________________________________
A számviteli törvényben előírt szabályzatokkal rendelkezik a társaság, de azok aktualizálása
szükséges.
A Kft gazdasági helyzete nem túl jó, bár 2012. évre javuló tendenciát mutat. A II. fejezetben
2009-2012. év vonatkozásában levezetett elemzések, mutatószámok azt jelzik, hogy hosszú
évek óta bizonytalan a társaság helyzete jövedelmi, pénzügyi, likviditási szempontból
egyaránt.
A 2011-2012. évek összehasonlításából látható, hogy 2012. évre javul a gazdasági stabilitás,
jelentősen csökken az önkormányzati támogatás összege, mely kisebb részben az
önkormányzat felé fizetendő bérleti díj csökkenésének, nagyobb részben a bevezetett
takarékossági intézkedéseknek köszönhető (pl.: fejlesztések az energia felhasználás
csökkentése érdekében, takarékos gazdálkodás). A folyamatban lévő pályázat lehetőséget
nyújthat a látogatói létszám és ezen keresztül a bevételek további növelésére, így a Kft
gazdasági helyzetének javítására, a pénzügyi önállóság fokozására.
Az önkormányzati támogatás és egyéb forrás (tőkeemelés, kölcsön) különösen 2010-2011.
években volt kiugróan magas a felhalmozott kötelezettségek, problémák miatt. 2012. évre a
korábbi évekhez viszonyítva lényegesen kisebb önkormányzati pénzbeli támogatásra van
szükség, közel harmadára esett vissza az összeg (lásd IV. fejezet).
2012. november hónapban esedékes a 2011. évben a felhalmozott szállítói tartozások
kiegyenlítésére felvett 25 MFt-os kölcsön törlesztése, melyhez önkormányzati
kezességvállalás kapcsolódik. A kölcsön visszafizetését a rendelkezésre álló információk
alapján saját forrásból nem tudja megvalósítani a Kft. A kötelezettség rendezésére megoldást
jelenthet, ha az önkormányzat kezesként törleszti a kölcsönt a Kft helyett a mögöttes
kezességvállalás alapján, majd a már önkormányzat felé fennálló tartozás részben
átütemezésre, részben tulajdonosi döntés függvényében elengedésre kerül. Az ÁFA törvény
hatályos rendelkezései szerint az eseti követelés/tartozás elengedést meghatározott
összeghatár alatt nem kell figyelembe venni az arányosítás során (így az nem csökkenti a
levonási hányadot az arányosítási körbe bevont előzetesen felszámított ÁFA tekintetében).
A nehézségeket részben az is okozta, hogy a fürdő látogatottsága 2007-2011. években
folyamatosan csökkent (lásd V. fejezet). Különösen jelentős volt a csökkenés 2011. évben a
gyógyászati ellátás területén. 2012. évre az I-III. negyedévi tényleges és IV. negyedévi
becsült adatok alapján megállt ez a folyamat, a látogatói létszám a tavalyi évhez hasonló
szinten alakul várhatóan. A már említett pályázat eredményessége további javulást hozhat.
A dolgozói állományi létszám jelentősen változik, hullámzik egy éven belül a tevékenység
szezonalitása miatt, hiszen a nyári főszezonban bizonyos munkakörökben több munkaerő
szükséges a megnövekedett látogatói létszám kiszolgálására (lásd VI. fejezet). A fürdő és
gyógyászat állandó üzemeltetéséhez szükséges minimum létszám ugyanakkor a kötelező
előírások miatt nem változik főszezonon kívül sem, alacsony fluktuáció jellemző. Emiatt a
személyi jellegű ráfordításokon elérhető megtakarítás mértéke korlátozott.
________________________________________________________________________
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Szociális segélyek kifizetésének, és a segélyekhez kapcsolódó állami támogatások
igénylésének szabályszerűségi ellenőrzése (37-/2012)
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 2012. évre
megállapított és folyósított pénzbeli szociális ellátásaihoz, illetve jövedelempótló
támogatásaihoz az állam a szociális törvényben, valamint a költségvetési törvényben
meghatározottak szerint járul hozzá.
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, jövedelempótló juttatások
számfejtését, a segélykifizetések és kiutalások lebonyolítását, illetve az igényelhető állami
támogatások lehívását, valamint a gazdasági események számviteli elszámolását.
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.
Utóellenőrzési tapasztalataim részben kedvezőek, mert áttekinthetőbb, ellenőrizhetőbb és a
könyveléssel összhangban állóbb volt a 2012. 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.

Kintlévőségek behajtására tett intézkedések ellenőrzése pénzügyi osztályon (378-/2012)
A rendelkezésre bocsátott dokumentumok átvizsgálása alapján összességében megállapítható,
hogy a pénzügyi osztályon lévő tételes analitikus kimutatások egyeznek a főkönyvi
könyveléssel. A helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőrzött tárgyévben folyamatban lévő ügyek
esetében a pénzügyi osztály által megtett intézkedések megfeleltek a lehetőségeknek és az
előírásoknak.
Az általános gyakorlat szerint 3 havi késedelem esetén fizetési felszólítást küldenek az
ügyfélnek, majd az adós reagálásától függően részletfizetési megállapodás, további fizetési
felszólítás, illetve minimum 3 fizetési felszólítás után a követelés összegétől függően fizetési
meghagyás és végrehajtási eljárás következik. A minimum behajtási költségek kb. 40-60 EFt
között alakulnak, így lényegében 100EFt alatti követelések esetében nem költséghatékony a
bírósági eljárás megindítása.
________________________________________________________________________
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Késedelmi kamatot jellemzően csak bírósági eljárás alatt álló ügyeknél követel az
önkormányzat, bár a szerződések lehetőséget biztosítanának rá. Ennek fő oka, hogy általában
a tőkekövetelések behajtására is kevés az esély, nemhogy plusz késedelmi kamat fizetésére
lenne forrása az adósnak.
A követelésekre befolyt összegeket először tőketörlesztésre számolja el az önkormányzat, a
tőke rendezése után fennmaradó rész kerül kamatbevételként kimutatásra pénzügyi
rendezéskor – mivel a jelenlegi követelés nyilvántartások folyamatában nem alkalmasak a
változó összegű késedelmi kamatok kezelésére, illetve sokszor elegendő információ sem áll
rendelkezésre a befolyt összeg megosztására. A Ptk 293 §-a szerint ugyan kötelezettség
törlesztése esetén először az eljárási költségeket, majd a tőke megfizetéséig esedékes kamatot,
s legvégül a tőke összegét kellene jóvá írni, de ez a jelenlegi rendszerben nem valósítható
meg, fejlesztésre lenne szükség.

Békéscsaba, 2013. április 5.

_______________________________
Gábor Szilvia
Belső ellenőrzési vezető

________________________________________________________________________
14

CS.A.CS
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
„CONTROL SERVICE AND COUNTER SET”

___________________________________________________________________________

Körös-szögi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 34-4/2012.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINÉL
2011. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS
ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 3. ÉS 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE
ALAPJÁN

Békéscsaba, 2012. január 31.
5600 BÉKÉSCSABA, MOGYORÓ U. 22.
TELEFON +36304860502 • FAX +3666449374 • E-MAIL CSACSKFT@GMAIL.COM

2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinél
a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján

Ellenőrzési jelentés
Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. január 31-én
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményei:
Ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése az
intézményeknél a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményei:
I.) Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
II.) Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola: 5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
III.) Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium: 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 43.
IV.) Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
V.) Térségi Humánsegítő Szolgálat: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 2.
VI.) Térségi Szociális Gondozási Központ: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.
Ellenőrzött időszak: 2011. év
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. január 4-6. = 3 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. január 9-26. = 18 revizori nap
Jelentéskészítés: 2012. január 27-31. = 4 revizori nap
Ellenőrzést végző személyek: Kendra Ágnes, Sztán Csilla Ilona, Gábor Szilvia
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2011. 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 2012. január hóban elkészített és a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi Osztályára megküldött, „Tanúsítványok”
adattartalmának ellenőrzése, az intézményeknél rendelkezésre álló alapdokumentumokkal
___________________________________________________________________________
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való egyezőségének szúrópróbaszerű és tételes 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.
Jogszabályi előírások:
− Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
− Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
A belső ellenőrzés intézményenként került végrehajtásra és ennek megfelelően külön-külön
rögzítettük a megállapításainkat, az alábbiak szerint:

I.

Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium

Belső ellenőrzést végezte: Kendra Ágnes belső ellenőr
Helyszíni ellenőrzési napok: 2012. január 10.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Dr. Kovács Béla igazgató
Dr. Csorba Csabáné
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ Tanúsítvány a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú és 8. számú mellékletében előírt
jogcímeken elszámolt normatívák alapadatairól (2010/2011. tanévre 8 hónap és
2011/2012. tanévre 4 hónap)
⇒ Közoktatási statisztikák (mindkét tanévre vonatkozó pedagógusi és tanulói
létszámadatok)
⇒ Beiratkozási naplók
⇒ Kollégiumi beiratkozási naplók
⇒ Bejárók nyilvántartásai
⇒ Élelmezési nyilvántartások
⇒ Határozatok az ingyenes tankönyvellátásban részesülőknek
⇒ Önkormányzat által kiadott határozatok dokumentációja - 3 vagy több gyermek,
rendszeres gyermekvédelmi segély, tartósan beteg
⇒ Osztályfőnöki létszám
___________________________________________________________________________
2

2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinél
a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján

Megállapítások:
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 a valóságnak megfelelnek, a 2011. évi költségvetési törvény 3.
számú mellékletében előírt normatív hozzájárulások jogosultságát teljeskörűen alátámasztják,
eltérést nem tártunk fel.
A tanulólétszámok a statisztikákból kiindulva az összesítő kimutatásokkal tételesen, a beírási
naplókkal szúrópróbaszerűen egyeztetésre kerültek. A kollégiumi létszám egyeztetése szintén
az összesítő kimutatásokkal tételesen, a kollégiumi beiratkozási naplókkal szúrópróbaszerűen
történt. A bejáró tanulók létszáma az intézmény által elkészített táblázatból a beírási naplóban
szereplő adatok alapján került beazonosításra, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzésre.
Az élelmezési napok ellenőrzése – a kollégiumnál és a menzánál is - az élelmezési
nyilvántartások összesítőinek tételes, valamint egy-egy szúrópróbaszerűen kiválasztott hónap
adatainak tételes vizsgálatával történt. Az 50%-os jogosultságok alátámasztásait tételesen
ellenőriztük. Eltérést nem tártunk fel.
2011/2012. tanévre ingyenes tankönyv-támogatást igénybevevőknél a szociális rászorultságot
a szúrópróbaszerűen kiválasztott osztályok esetében tételesen felülvizsgáltuk, melyet a
rendelkezésünkre bocsátott igazolások (önkormányzat által kiadott igazolások a
gyermekvédelmi segélyben részesülőkről, MÁK által kiadott igazolások a családi pótlékról, a
tartósan beteg gyermekekről) megtekintése alapján végeztünk el, eltérést nem állapítottunk
meg.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete I/3. pontja szerinti osztályfőnöki pótlékhoz a
Tanúsítványban közölt dolgozói létszám adatok egyezőek, a szúrópróbaszerű ellenőrzés során
eltérést nem állapítottunk meg.
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II. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Belső ellenőrzést végezte: Kendra Ágnes
Helyszíni ellenőrzési napok: 2012. január 11-12.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Hevesi-Nagy Anikó intézményvezető
Bárkainé Szmola Andrea
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ Tanúsítványok a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú és 8. számú mellékletében előírt
jogcímeken elszámolt normatívák alapadatairól (2010/2011. tanévre 8 hónap és
2011/2012. tanévre 4 hónap)
⇒ Közoktatási statisztikák (mindkét tanévre vonatkozó pedagógusi és tanulói
létszámadatok)
⇒ SZMSZ
⇒ Jelentkezési lapok, törzslapok, beírási naplók
⇒ Osztálynaplók és haladási naplók
⇒ Szakonkénti összesítők a térítési díjakról
⇒ Kedvezményre jogosító dokumentumok, határozatok a térítésmentességről,
mérséklésről, részletfizetésről
⇒ Adott időszakban befizetett térítési díjak és tandíjak ellenőrzési dokumentumai
(befizetési nyugtatömbök, időszaki pénztárjelentések)
⇒ Osztályfőnöki létszám
⇒ A pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásainak dokumentumai
(egyénenkénti nyilvántartások, számlák, igazolások)
Megállapítások:
A 2011. évi zeneművészeti egyéni és csoportos művészeti oktatás keretében tanulók köréről
elkészített Tanúsítványt tételesen egyeztettük a csoportonkénti havi összesítő kimutatásokkal,
továbbá szúrópróbaszerűen kiválasztott területek és oktatók esetében tételesen egyeztettük az
osztálynaplók, beírási naplók és egyéni törzslapok bejegyzéseit. Az összesítők ellenőrzése
során megállapítottuk, hogy a 2011/2012. tanév I. félévének vonatkozásában a Tanúsítványon
szereplő létszám 2 fővel meghaladja az összesítőn szereplő létszámot. Az ellenőrzés ideje
alatt az intézmény kimutatta, hogy az eltérés oka 1 fő október 01. után beiratkozott tanuló,
valamint 1 fő kétszakos tanuló helytelen figyelembe vételéből adódott, a hibát korrigálták.
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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 a korrekció után a valóságnak megfelelnek, a 2011. évi
költségvetési törvény 3. számú mellékletében előírt normatív hozzájárulások jogosultságát
teljeskörűen alátámasztják, eltérést nem tártunk fel.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete I/3. pontja szerinti osztályfőnöki pótlékhoz a
Tanúsítványban közölt dolgozói létszám adatok egyezőek, a szúrópróbaszerű ellenőrzés során
eltérést nem állapítottunk meg.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete I/2. pontja szerint pedagógiai továbbképzésre és
szakvizsgára járó támogatásokhoz a Tanúsítványban közölt dolgozói létszám adatok
egyezőek, a szúrópróbaszerű ellenőrzés során eltérést nem állapítottunk meg. A támogatás
teljes felhasználása valós, dokumentumokkal igazolt.

III. Térségi Humánsegítő Szolgálat

Belső ellenőrzést végezte: Kendra Ágnes
Helyszíni ellenőrzési napok: 2012. január 26.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Czikkely Erika intézményvezető
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ Tanúsítványok a 2011. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletében előírt
jogcímeken elszámolt normatívák alapadatairól (2010/2011. tanévre 8 hónap és
2011/2012. tanévre 4 hónap)
⇒ Közoktatási statisztikák (mindkét tanévre vonatkozó pedagógusi és tanulói
létszámadatok)
⇒ Pedagógusok és szakmai munkát segítők nyilvántartása, munkaidő kimutatások,
személyi dossziék (munkakör, továbbképzések igazolása)
⇒ A szociális, valamint pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásainak
dokumentumai (egyénenkénti nyilvántartások, számlák, igazolások)
⇒ Munkanaplók, egyéni nyilvántartási lapok a logopédiai ellátásokról és a nevelési
tanácsadási foglalkozásokról
⇒ Heti, havi összesítő kimutatások az ellátottak létszámáról pedagógusonként és
helyszínenként bontva
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Megállapítások:
Az ellenőrzés alá vont alapdokumentumok és összesítő nyilvántartások vizsgálata alapján a
revízió megállapította, hogy az intézmény által kibocsátott Tanúsítványok adatai a valóságnak
megfelelnek, a 2011. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletében előírt normatív
hozzájárulások jogosultságát teljeskörűen alátámasztják, eltérést nem tártunk fel.
A 2011. évi logopédiai és nevelési tanácsadás keretében ellátottak köréről elkészített
Tanúsítványt tételesen egyeztettük a havi, heti összesítő kimutatásokkal, továbbá
szúrópróbaszerűen kiválasztott pedagógus és ellátottak esetében tételesen egyeztettük a
munkanaplók és egyéni nyilvántartási lapok bejegyzéseit. Az ellenőrzés alapján
megállapítható, hogy a költségvetési törvény 8. számú melléklete „III. A többcélú kistérségi
társulások támogatása” fejezet „2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladatok” pontja alapján
végzett logopédiai ellátásra és nevelési tanácsadásra vonatkozó Tanúsítvány adatai megfelelő
nyilvántartásokkal alátámasztottak, igazoltak.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete I/1, I/2. és II./2. pontjai szerint a pedagógiai
szakszolgálat ellátására, valamint a szociális továbbképzésre és szakvizsgára járó
támogatásokhoz a Tanúsítványban közölt dolgozói létszám adatok egyezőek, a
szúrópróbaszerű ellenőrzés során eltérést nem állapítottunk meg. A támogatás teljes
felhasználása valós, dokumentumokkal igazolt (a következő időszakra átvitt összeg
felhasználása a 2012. évi költségvetés tervezetében szerepel).
A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti állami normatív hozzájárulások 2011.
évben sem vonatkoztak az intézményre.

IV. Térségi Szociális Gondozási Központ

Belső ellenőrzést végezte: Kendra Ágnes
Helyszíni ellenőrzési napok: 2012. január 18-19-20, 25.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Mraucsik Lajosné igazgató
Uhrin Anita
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ Tanúsítvány a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú és 8. számú mellékletében előírt
jogcímeken elszámolt normatívák alapadatairól
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

2011. évben hatályos intézményi alapító okirat, működési engedélyek és azok
módosításai
Naplók, törzskönyvek, nyilvántartott személyi adatok valamennyi ellátási formára
vonatkozóan az ellátottakról
Igénybevételi kérelmek, azok döntéséről szóló határozatok valamennyi szolgáltatási
formánál
Megállapodások az intézmény és az ellátást igénybe vevő között valamennyi
szolgáltatási formánál
Szociális rászorultságot igazoló dokumentumok
Gondozási időszükségletet megállapító határozatok és szakértői igazolások
Demenciát, vagy fogyatékosságot igazoló szakvélemények
Szociális étkeztetéshez étkezési naplók és azok havi összesítői
Házi segítségnyújtásról gondozási naplók és azok havi összesítői
Tanyagondnoki szolgáltatás naplói
Idős klubok látogatási naplói és azok havi összesítői
Aláírt jelenléti ívek az idős klubokban, jelölve az igénybe vett szolgáltatásokat
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának naplói és azok havi összesítői
Bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások napi nyilvántartásai és azok havi
összesítői
Szociális munkakörben foglalkoztatottak létszáma, névsora
A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás elszámolásainak dokumentumai
(egyénenkénti nyilvántartások, számlák, igazolások)

Megállapítások:
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
− 1. sz. Idősek Klubja
− 3. sz. Idősek Klubja
− 4. sz. Idősek Klubja
− 5. sz. Idősek Klubja
− 6. sz. Idősek Klubja
− Esély Fogyatékos Klub
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Az Átmeneti Idősek Otthona esetében a Tanúsítványt alátámasztó mellékletekben szerepeltett
adatok szintén alátámasztották a létszámot (9,87 fő), de az összesítőben kerekítési hiba miatt 1
fővel kevesebb szerepelt, 10 fő helyett csak 9 fő. Az intézmény az ellenőrzés ideje alatt
korrigálta a Tanúsítványt.
A szociális bentlakásos, átmeneti és nappali intézményi ellátások esetében a 2011. évi
ellátottak köréről egységenként elkészített Tanúsítványt tételesen egyeztettük a havi összesítő
kimutatásokkal, továbbá egységenként egy-egy szúrópróbaszerűen kiválasztott hónap adatait
tételesen egyeztettük az ellátási és eseménynaplókkal, eltérést nem tártunk fel a fent említett
kerekítési hibán kívül.
A szociális étkeztetés, illetve házi gondozás ellenőrzése keretében szintén tételesen
egyeztettük a havi összesítőket a Tanúsítvány adataival, továbbá minden helyszín esetében
egy-egy szúrópróbaszerűen kiválasztott hónap adatait tételesen egyeztettük a kimutatásokkal,
eltérést nem tártunk fel.
Megállapítottuk, hogy a normatíva számítás során képzett ellátotti létszámok nem lépték túl a
hatályos működési engedélyekben szereplő férőhelyek számát.
A 2011. évben felvett ellátottak esetében egyeztettük a kimutatásokat a nyilvántartott
személyi adatokkal, rászorultságot igazoló dokumentumokkal. Az ellátottak személyi
nyilvántartása pontos, teljeskörű volt, eltérést nem tártunk fel.
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 a kerekítési korrekció után a valóságnak megfelelnek, a 2011.
évi költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletében előírt normatív hozzájárulások
jogosultságát teljeskörűen alátámasztják, eltérést nem tártunk fel.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete II/2. pontja szerinti szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatáshoz a Tanúsítványban közölt dolgozói létszám adatok egyezőek, a
szúrópróbaszerű ellenőrzés során eltérést nem állapítottunk meg. A támogatás teljes
felhasználása valós, dokumentumokkal igazolt.
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V.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

Belső ellenőrzést végezte: Sztán Csilla Ilona, Gábor Szilvia
Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2012. január 09.; 11.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Ágostonné Farkas Mária igazgató
Kondor Ildikó
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
⇒ „Tanúsítvány” a 2011. évi normatív állami hozzájárulás teljesítménymutatóinak
alakulásáról (2010/2011. tanév 8/12. rész, 2011/2012. tanév 4/12. rész)
⇒ Közoktatási statisztika (mindkét tanévre vonatkozó október 1-i. létszámadatok) –
KIR STAT 2010, 2011
⇒ Kötelezően vezetett tanügyi nyilvántartások az óvodára és az általános iskolára
vonatkozóan:
o beírási naplók,
o osztálynaplók,
o napközis foglalkozási naplók
o óvoda felvételi és mulasztási napló
⇒ 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:
Az elszámolás időszakában a következő főbb változások történtek:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő testületének 298/2011. (V. 26.) Gye. kt.
határozata alapján az óvodai feladatellátás tekintetében a Százszorszép Óvoda (Csárdaszállás,
Kossuth u. 32. szám) telephelye kikerült az Alapító Okiratból, így az erre vonatkozó
normatíva elszámolás korrekciója megtörtént.
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Étkezés területén 2011. 04. hóig az Intézmény saját konyhája látta el az étkezéssel kapcsolatos
feladatokat, majd 2011. 05. hótól tálaló konyhát üzemeltettek. A feladat átkerült a Térségi
Szociális Gondozási Központhoz, melyet Gyomaendrőd Város Képviselő-testület 2011. évi
költségvetési rendelet tervezetben ennek megfelelően átcsoportosította. A 2011. évre tervezett
normatívák tényleges alakulása kiszámításánál ezt figyelembe vették, az ezzel összefüggő
korrekciókat elvégezték.
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 2011. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletében előírt normatív hozzájárulások
jogosultságát teljes körűen alátámasztják a „Tanúsítvány” adatai, eltérés megállapítására nem
került sor.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású
támogatások 2011. 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.

VI. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

Belső ellenőrzést végezte: Gábor Szilvia
Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2011. január 9-10.; 12.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Farkas Zoltánné igazgató
Tóth-Vitáris Erika
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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:
Az iskolában végzett helyszíni ellenőrzés során a Tanúsítvány mellékleteiben szerepeltetett
alapadatok egyezőségét állapítottam meg a tanügyi nyilvántartásokkal.
Azonban az összesítő jellegű Tanúsítványba történő adatátvitel néhány helyen pontatlan volt,
amelyet az ellenőrzés ideje alatt korrigáltak, és helyes adattartalmú módosított Tanúsítványt
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. 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 2010. október 1-i, illetve a 2011. 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.
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Összesítő kimutatás a napközis foglalkozás, és étkezők létszámáról: 2011. május és június
hónapokban két pedagógus létszámnyilvántartása tételesen átvizsgálásra került.
Összességében a normatíva elszámolásánál eltérést nem állapítottunk meg.
Étkezés területén 2011. 04. hóig az Intézmény saját konyhája látta el az étkezéssel kapcsolatos
feladatokat, majd 2011. 05. hótól tálaló konyhát üzemeltettek. A feladat átkerült a Térségi
Szociális Gondozási Központhoz, melyet Gyomaendrőd Város Képviselő-testület 2011. évi
költségvetési rendelet tervezetben ennek megfelelően átcsoportosította. A 2011. évre tervezett
normatívák tényleges alakulása kiszámításánál ezt figyelembe vették, az ezzel összefüggő
korrekciókat elvégezték.
2011/12. évre tankönyv-támogatást igénybevevőknél a szociális rászorultságot az 1.a, 2.b, 4.a,
6.a, 7.a, 8.a, speciális tagozat felsős, és a csárdaszállási 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.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete I/3. pontja szerinti osztályfőnöki pótlékhoz a
Tanúsítványban közölt dolgozói létszám adatok egyezőek, a szúrópróbaszerű ellenőrzés során
eltérést nem állapítottunk meg.
A költségvetési törvény 8. számú melléklete I/2. pontja szerint pedagógiai továbbképzésre és
szakvizsgára járó támogatásokhoz a Tanúsítványban közölt dolgozói létszám adatok
egyezőek, a szúrópróbaszerű ellenőrzés során eltérést nem állapítottunk meg. A támogatás
teljes felhasználása valós, dokumentumokkal igazolt.

KÖVETKEZTETÉSEK

A belső ellenőrzés keretében elvégzett vizsgálat során ellenőriztük Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Intézményei által készített Tanúsítványok adattartalmát, annak jogszabályi
megfelelőségét.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 35. §-a
rendelkezik az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami
___________________________________________________________________________
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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 2011. 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.
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 elvégzett belső ellenőrzés összegző tapasztalata, hogy az intézményeknél a szakmai
jogszabályokban előírt alap és részletező nyilvántartások hiánytalanul rendelkezésre álltak,
azok ellenőrizhetősége teljeskörűen biztosított volt.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük. Az ellenőrzést
lezártnak tekintjük.
Kérem a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2012. január 30.

__________________________
Kendra Ágnes
belső ellenőr

____________________________
Sztán Csilla Ilona
belső ellenőr

_______________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
• észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
• észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. …………… hó ….. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Körös-szögi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Iktatószám: 107-4/2012.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

A KÖLTSÉGVETÉSBŐL CÉL JELLEGGEL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI
FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

Békéscsaba, 2012. február 13.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
a költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. február 13-án.
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: a költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti
felhasználásának ellenőrzése
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Ellenőrzött időszak: 2011. év
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. február 6. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. február 7-9. = 6 revizori nap
Jelentéskészítés: 2012. február 13. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személyek: Sztán Csilla Ilona, Gábor Szilvia
A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében jóváhagyott céltámogatások felhasználása hatékonyan, gazdaságosan és
szabályszerűen történtek-e.

Az ellenőrzés részletes feladata volt: Az önkormányzati testületi határozatokban jóváhagyott
2011. évi költségvetési céltámogatások rendeltetés szerinti felhasználásának vizsgálata a
támogatottak által 2012. 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.
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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 Sport-, és Civil Alap szerinti
megbontásban került sor, ezért a megállapításokat is eszerint tartalmazza a belső ellenőrzési
jelentés.
MEGÁLLAPÍTÁSOK

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 4/2011. (II. 17.) Gye. Kt. sz. határozatával
jóváhagyott 2011. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtható támogatások összege az alábbi:
M.e.: Ft-ban
Teljes összege

Ebből: kötött célú

Pályázható összeg

Sport alap

15.000.000

3.400.000

11.600.000

Civil alap

3.700.000

2.720.000

980.000

Összesen

18.700.000

6.120.000

12.580.000

A 2011. évi Sport Alapra benyújtott pályázatok igényelt támogatási összege: 27.802.400 Ft.
Az elnyert támogatási összeg: 11.600.000 Ft, ebből Pénzügyi Bizottság által jóváhagyott
11.600.000 Ft, többletigény összesen 16.202.400 Ft.

A 2011. évi Civil Alapra benyújtott pályázatok igényelt támogatási összege: 11.207.500 Ft.
Az elnyert támogatási összeg: 2.442.000 Ft, ebből az ÜOKKE Bizottság által jóváhagyott
összeg 1.430.000 Ft, Képviselő-testület által jóváhagyott összeg 1.012.000 Ft, többletigény
összesen 8.765.500 Ft.
A beadott 39 pályázatból nyertes pályázat 34, visszaadta 1 pályázó, „Én is itt vagyok?!
Közhasznú Alapítvány – 100.000 Ft.
A nem nyertes pályázók közül hárman a polgármesteri alapból részesültek támogatásban:
− Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

350.000 Ft

− Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért

400.000 Ft

− Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület

850.000 Ft
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A belső ellenőrzési program szerint a pályázat útján odaítélt támogatások célszerinti
felhasználásának elszámolására irányult a vizsgálat.
A Képviselő-testület a 73/2011. (II. 24.) Gye. Kt. sz. határozatában pályázatot hirdetett a
2011. évi Sport-, és Civil szervezetek támogatási alapjainak felhasználására vonatkozóan,
amelyben részletesen előírták a pályázati feltételeket, a pályázók körét, valamint a fő
célkitűzéseket. A benyújtási határidő 2011. március 31-e volt.
A pályázatok elbírálásának jogát a Képviselő-testület – az alapítványok pályázatainak
kivételével – Bizottságokra ruházta át. A Sport alap tekintetében a Pénzügyi Bizottság, a Civil
szervezetek alapja tekintetében az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság a döntésre jogosult testület. A Bizottságok 2011. 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 (210/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozat)

Benyújtott pályázat
db

Ft

Elfogadott pályázatok
db

Folyósított összeg

Ft

db

Ft

Sport alap

15

27.802.400

15

11.600.000

15

11.600.000

Civil alap

39

11.207.500

35

2.442.000

34

2.342.000

Összesen

54

39.009.900

60

14.042.000

59

13.942.000

A nyertes pályázók részéről a Támogatói szerződések aláírása megtörtént, a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata nevében a Polgármester úr írt alá.
A Támogatói szerződésekben - a testületi határozatok tartalmával egyezően – megnevezték a
támogatások céljait, összegét, a kiutalás ütemezését, valamint az elnyert támogatás összegével
történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámolás módját és határidejét, amely 2012. január
31-e volt.
A pályázatok elszámolásához a kimutatások és bizonylatok, szakmai beszámolók 2011.
december 31-ig papíralapon, majd 2012. január 31-ig - a 35/2011. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet előírásainak megfelelően - elektronikusan kerültek benyújtásra.
A 2011. évi Sport Alap esetében 12 elszámolás papíralapon, 3 elektronikus úton került
benyújtásra, míg a Civil Alap elszámolása során 20 pályázó papíralapon, 14 pályázó
elektronikusan küldte be elszámolását.
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Valamennyi támogatott szervezet képviselője a támogatói szerződés mellékletében
nyilatkozott a feltételek elfogadásáról, azok teljesítéséről, valamint az esetleges változások
írásbeli bejelentési kötelezettségének tudomásulvételéről.
Becsatolásra kerültek továbbá a szükséges adóigazolások is.
A támogatói szerződések alapján 2011. évben kiutalt összegek, valamint a felhasználás
igazolására benyújtott költség számlák elfogadott – a belső ellenőrzés által felülvizsgált összegét az alábbi adatok szemléltetik:
Felhasználás
bizonylattal igazolva
db
Ft

Kiutalt
pályázati összegek
db
Ft

Különbözet
Ft

Sport alap

15

11.600.000

15

11.600.000

-

Civil alap

34

2.342.000

34

2.342.000

-

Összesen

59

13.942.000

59

13.942.000

-

A belső ellenőrzés tételesen felülvizsgálta valamennyi nyertes pályázat befogadott adatlapját
és annak kötelezően előírt mellékleteit tartalmi és formai szempontból. Ezt követően
ellenőrizte a 2012. 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 2011. évben is.

⇒

A számviteli bizonylatok alaki és tartalmi szabályszerűsége szempontjából az előző
időszakhoz viszonyítva, lényeges változást nem tapasztaltunk.

⇒

Általánosságban megállapítható, hogy a költségszámlák egy részénél szükség lenne
annak feltüntetése, hogy melyik rendezvényhez kötődtek, azon hányan vettek részt
(buszos utazás, megvendégelés, ajándék).
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⇒

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok jelentős része pótolható volt (például
rögzítési problémák, hiányzó számlák, bankszámlakivonatok, névsorok, átvételi
elismervények), ami a vizsgálat alatt megtörtént.

⇒

A pályázók a támogatási kérelemben bemutatott szakmai céljaikhoz adott pénzügyi
kalkulációt készítettek, azonban nem teljes összegét hagyta jóvá a döntéshozó
testület. A csökkentett összegű támogatások felhasználásáról benyújtott számlák
tartalma szerint az eredeti célok megvalósulásánál arányeltolódást lehet tapasztalni.

⇒

A pénzügyi elszámolásnál a költségszámlákhoz csatolt kiadási bizonylatok
előnyomtatott rovatainak kitöltése továbbra is hiányos. A belső ellenőrök
hangsúlyozottan javasolják, hogy a jövőben a pályázók kiemelt figyelmet
fordítsanak a pénztárbizonylatok pontos, teljes és hiánytalan kitöltésére, aláírására,
mert ennek hiányában a pályázat elfogadhatósága megkérdőjelezhető.

⇒

Az elszámolásra benyújtott bizonylatok egy részénél a támogatott megnevezése
pontatlan vagy hibás módon szerepel, ami utólag nehezen, vagy egyáltalán nem
javítható. Javasoljuk, hogy hívják fel a támogatottak figyelmét, hogy erre a
későbbiekben nagyobb hangsúlyt fektethessenek már a működésük során is, például
számla befogadásnál.
I.

Sport alap felhasználásának tételes ellenőrzése

A szakmai tartalom megfelelősége mellett a számviteli előírások még pontosabb betartását
tartjuk szükségesnek. 2011. évben jelentős, rendszer jellegű hiányosság nem fordult elő, az
eseti jellegű hibák az alábbiak:

Gyomaendrődi Futball Club: A névhasználat sok esetben helytelen. A beszkennelt
bizonylatok adattartalma helyenként hiányos. A kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak
(utalványozó és ellenőr).

Korona Biliárd Klub: a számlák nehezen olvashatók.
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II.

Civil alap felhasználásának tételes ellenőrzése

A szakmai tartalom megfelelősége mellett a számviteli előírások még pontosabb betartását
tartjuk szükségesnek. 2011. évben jelentős, rendszer jellegű hiányosság nem fordult elő, az
eseti jellegű hibák az alábbiak:

Gyomaendrődi Gazdakör Endrődi Szervezete: A kiadási pénztárbizonylatok (08980010898005) nincsenek aláírva. Nyugta nehezen olvasható.

OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület: Kiadási pénztárbizonylat aláírás hiányos.

"Dél-Alföldi Európai Unió"Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést
Koordináló Közhasznú Egyesület: Kiadási pénztárbizonylat aláírás hiányos.

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete Kiemelten Közhasznú Szervezet: Kiadási
pénztárbizonylatokon nincs összeg átvevőjének aláírása.

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Gyomaendrődi Helyi Szervezete: Számla
másolatok nehezen olvashatók.

Tulipános Óvodáért Alapítvány: Kiadási pénztárbizonylatokon aláírás hiányos.

GAlaktika Baráti Kör: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak. (KA 4670553-KA
4670552).

„Barátság” Klub Gyomaendrőd: Részletesebb szakmai beszámoló szükséges, milyen
rendezvényeken vettek részt? Eredeti bizonylatokat vissza kell adni!

Nyugdíjas Kertbarát Kör: Kiadás pénztárbizonylatokon hiányzik az aláírás.

Csillagpor Művészeti Egyesület: Kiadás pénztárbizonylatokon hiányzik az aláírás.

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány: Postafiók bérleti díja 2*4.050 Ft, nem igazán szakmai
költség. Kiadási pénztárbizonylatokon csak utalványozó írt alá.
___________________________________________________________________________
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Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány: Számlaösszesítő nem megfelelően
került kitöltésre.

Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás
hiányosak.

Kulturális Egyesület Komédiás Kör: Számlaösszesítőn a számlák nincsenek összesítve.

Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátjainak Köre: Nincs összesítve a
számlaösszesítő.
Őszidő Nyugdíjas Klub: Kiadási pénztárbizonylatok aláírás hiányosak. Számlák nehezen
olvashatóak.

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.

KÖVETKEZTETÉSEK

A belső ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítottuk, hogy a támogatott szervezetek
pénzügyi elszámolásainak szakmai színvonala elfogadható, az előző évhez hasonló.

A feltárt eseti jellegű, illetve néhány típushiba kijavításával a támogatások elszámolásának
számviteli szempontú szabályossága tovább növelhető, melyhez az elektronikus elszámolásra
való áttérés véleményünk szerint további segítséget nyújthat.
Kérjük belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását!
Békéscsaba, 2012. február 13.

………………………………………….
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

……………………………………………
Sztán Csilla Ilona
belső ellenőr
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
• észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
• észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. …………… hó ….. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1
Iktatószám: 135-4/2012.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

„ Kamatmentes kölcsönök nyújtásának, nyilvántartásának, beszedésének
pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéséről„

Békéscsaba, 2012.április 3

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Kamatmentes kölcsönök nyújtásának, nyilvántartásának, beszedésének pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéséről

Ellenőrzési jelentés
Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. március 12-én
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: Gyomaendrőd Város Önkormányzat „ Kamatmentes kölcsönök
nyújtásának, nyilvántartásának, beszedésének pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzése”
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér. 1.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. március 2. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. március 5-9 = 5 revizori nap
Jelentéskészítés: 2012. március 12. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Gábor Szilvia, Medovarszki Zoltán Pál
A vizsgálat célja, feladata:
- a kölcsönök folyósítása jogszabályoknak megfelelően történt-e
- a kölcsönök analitikus és főkönyvi nyilvántartásának ellenőrzése
- kintlevőségekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése
Az ellenőrzés részletes feladata volt:
- Az ellenőrzés kiterjed a 2011. évi új szerződések részletes vizsgálatára
- Belvíz, elemi kár, és első lakáshozjutás kölcsöneinek nyilvántartása, beszedésének
ellenőrzése
- Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsönök vizsgálata
- Egyéb kölcsönök nyújtása, beszedése
Az ellenőrzés módszere: Tételes, illetve mintavételen alapuló ellenőrzés
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Rendelkezésre bocsátott okmányok:
− 21/2009 ( IV.2. ) Gye Kt rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzat a
Vállalkozásfejlesztési Alapjáról
− 2/2004 ( II.10. ) KT rendelet az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati
támogatásról
− 33/2008 ( VIII.29.) Gye. Kt. Az elemi csapás okozta károk helyreállításához nyújtott
önkormányzati támogatásokról.
− 19/1999.(VI.21.) KT sz. rendelet a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és
felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról
− Testületi határozatok
− Szerződések
− Analitikus nyilvántartások
− Egyéb dokumentumok
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető
Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció a Tóthné Gál Julianna
pénzügyi osztályvezető helyettessel történt.
A belső ellenőrzési jelentésemet Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottam
össze, és tettem meg észrevételeimet.
Jogszabályi előírások:
− Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 217/1998. (XII.30.)
kormányrendelet
− Az Önkormányzatokról szóló 1999 évi C törvény
− 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről
− 2007 évi CLXXXI tv a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
− 12/2001 ( I.31.) Kormány Rendelet
− Unios jogforrás: A Bizottság 1998/2006/EK rendelete ( 2006. december 15. ) a
Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról
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Bevezető
A vizsgálat tárgyát képező, az Önkormányzat által folyósított kamatmentes kölcsönök négy
jól elkülöníthető körbe csoportosíthatók:
I.
II.
III.
IV.

Magánszemélyeknek nyújtott szociális szempontokat előtérbe helyező, támogatás
jellegű kamatmentes kölcsönök, és vissza nem térítendő támogatások
Vállalkozásfejlesztési alap terhére nyújtott kölcsönök
Államháztartási körön kívülre nyújtott kölcsönök
Államháztartáson belüli szervezeteknek nyújtott kölcsönök.
MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Ptk 232. §. (1) bekezdése szerint a szerződéses kapcsolatokban – ha jogszabály kivételt nem
tesz- kamat jár.
Késedelmes teljesítés esetén a Ptk. 301-303/A paragrafusa szerinti késedelmi kamat jár.
Az Önkormányzat saját hatáskörben, meghatározott körben kamatmentes kölcsönök
folyósítására hozott határozatokat.
Az önkormányzat pénzintézeti tevékenységet nem végezhet, ugyanakkor az Önkormányzati tv.
nem tiltja támogatási célú kölcsönök folyósítását, természetesen összhangban az 1992 évi
XXXVIII tv. 104.§. ( 3) bekezdésével összhangban.
Az EUMsz 107. cikk (2) a) bekezdése alapján a magánszemély fogyasztóknak nyújtott
szociális jellegű támogatás a belső piaccal össze egyeztethető.
Az EUMsz 107. cikk 32) a) alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az olyan
térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony
az életszínvonal, vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság…
1. 2011 évben nyújtott lakásépítési támogatásokkal kapcsolatos észrevételek:
2011 évben három ingatlan vásárláshoz nyújtott kamatmentes kölcsönt és vissza nem
térítendő támogatást az Önkormányzat. ( 45/352, 45/353, 45/354 egyedi nyilvántartási szám
alatt)
Megállapítások, észrevételek:
- A 2/2004. ( (II.10.) Kt rendelet 1.§ (2). C pontja alapján hitelképes az a kérelmező,
akinek kimutatható nettó jövedelme a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíjminimum összegét meghaladja.
A kérelmezők a lakás vásárláshoz pénzintézeti hitelt is igénybe vesznek. Az
Önkormányzat a folyósított összegekre vonatkozó jelzálogot példás gyorsasággal
igyekszik első helyen bejegyeztetni a földhivatalnál, ugyanakkor ezen pozicióját
kénytelen a pénzintézet javára feladni, mivel ellenkező esetben a pénzintézet a hitel
folyósítását nem hagyja jóvá.
___________________________________________________________________________
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Jellemző az is, hogy a lakás vételárának forrása döntő mértékben pénzintézeti hitel és
az önkormányzati támogatás/hitel.
A támogatottak 1-2 gyermek vállalásával veszik igénybe a támogatást.
A jelen nettó jövedelmekből számított , gyermekeket is figyelembe vevő -egy főre eső
jövedelmek, a törlesztő részletek, rezsi költségek, valamint megélhetési költségek
alapján valószínűsíthető, hogy a támogatottak törlesztési lehetőségei problémássá
válhatnak.
- A dokumentáció nem tartalmazza a vásárolt ingatlan müszaki leírását, azaz nincs
dokumentálva, hogy a 12/2001 ( I.31.) Kormányrendeletben előírt szobaszám, ill
alapterület előírásoknak a vásárolt ingatlan megfelel.
2. Magánszemélyeknek nyújtott első lakáshoz jutás, belvíz és vihar lakásban okozott
károk helyre állításához nyújtott kölcsönök vizsgálata:
A főkönyvi kivonatok, program szerinti analitikus nyilvántartások, valamint az egyéb kézi
analitikus nyilvántartások számszerűen egyezőek. Eltérés a befizetés előirányzatban van, azaz
az önkormányzat a tényleges befizetések terén jelentős elmaradással számolt.
A kölcsönök állomány változásának vizsgálatát az 1. sz melléklet fejti ki részletesebben.
Ugyanakkor a követelések tényleges értéke nem feltétlenül egyezik a nyilvántartási értékekkel
az alábbiak okán:
A Ptk 293 §..szerint kötelezettség törlesztése esetén először az eljárási költségeket, majd
a tőke megfizetéséig esedékes kamatot, s legvégül a tőke összegét kell jóvá írni.
Amennyiben az adós ellen végrehajtási eljárás indul, úgy az Önkormányzat az eljárási
költségek egy részét előre kifizeti a végrehajtónak, mely összegeket az adott időszakban
költségei között számol el. Tény, hogy a kifizetés időpontjában nem ismert, hogy a követelés
ténylegesen érvényesíthető-e, csak az ismert, hogy ezen költségek viselésére végső soron adós
lesz kötelezett.
Adós vagy közvetlenül az önkormányzathoz, vagy a végrehajtóhoz teljesít. A végrehajtó a
költségek levonása után fennmaradó összeggel számol el. Az elszámolás során a végrehajtó a
vizsgált esetben nem adott kellő információt arról, hogy a hozzá befolyt összeg milyen
jogcímen került érvényesítésre ( költség térítés, kamat, vagy tőke törlesztés ).
Az önkormányzat ezzel szemben a hozzá ténylegesen befolyó összegeket elsődlegesen adós
tőke törlesztésére számolja el, majd az ezt meghaladó bevételeket kamatbevételként könyveli
el a beérkezés időpontjában az esetben is, ha az korábbi eljárási költség megtérülése.
A megelőlegezett –egyébként kötelezettet terhelő - költségeket tárgyévi költségei között
számolja el, azt a kötelezettel szemben nem írja elő, nyilvántartásaiba, mint követelést nem
veszi fel.
Az önkormányzat fenti támogatásokra nem nyitott külön elszámolási számlát, az ezzel
kapcsolatos valamennyi pénzforgalom a főszámlán keresztül történik. A 249/2000 ( XII.24.)
Korm. Rendelet számlatükre szerint az első lakásépítés és vásárlás munkáltató támogatás, ill.
kölcsön-nel kapcsolatos valamennyi pénzforgalmat a 324 számlaszámon kellene vezetni.
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3. Magánszemélyeknek folyósított hitelek beszedésével kapcsolatos észrevételek:
Behajtásra beadott kintlevőség 5.657.573 Ft, ez a 30.625.998 eFt záró állományra vetítve
18,5% kétes követelést jelent.
Az Önkormányzat a teljesítéseket folyamatosan figyelemmel kíséri, az érintetteket elmaradás
esetén felszólítja, tartós nemfizetés esetén végrehajtást kezdeményez.
Az 1. pontban kifejtettek miatt, azaz a hitelképesség alacsony szintű meghatározása okán a
konstrukció szociális jellege önmagában hordozza a fizetésképtelenség beálltának magas
kockázatát, ill. a gazdasági környezet változása a hosszú futamidő alatt a fedezetül szolgáló
ingatlan forgalomképtelenségét. Ugyanakkor a pénzintézeti hitelek első ranghelye a tulajdoni
lapon az értékesítésből származó kielégítést erősen megkérdőjelezi.
A végrehajtási költségek megelőlegezése külön terhet ró az önkormányzatra, melynek
megtérülése több kölcsön esetében előre láthatóan nem következik be. Ugyanakkor a
kölcsönök elengedése a többi kötelezett számára teremthet követendő példát.
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy késedelmes teljesítés után az Önkormányzat csak akkor
számít fel kamatot, amennyiben az adósság rendezés végrehajtási szakaszba kerül. A
késedelmi kamat számítását , valamint az egyéb, a végrehajtással kapcsolatos költségek
nyilvántartását, elszámolását ez esetekben a végrehajtó kezeli, melyről az Önkormányzatnak
nincs naprakész információja.
Amennyiben a kötelezett teljesít ugyan, de késedelmesen, az Önkormányzat a késedelmes
teljesítés okán késedelmi kamatot nem érvényesít.
Késedelmes teljesítés esetén a Ptk. 301 § (3) szerinti kamat kötelezettség terhelné a
késedelmesen teljesítőt, melyet a 1992 évi XXXVIII tv 104 § (3) az Önkormányzatnak
érvényesítenie kellene, azt a megfizetésig a „0”-s számlaosztályban kellene nyilván tartani
.ill. a törlesztéskor elsődlegesen elszámolni, ( értesítve erről az érintettet is. ),
Javasoljuk átgondolni, hogy a jelenlegi nyilvántartási rendszer alkalmas-e ezen kimutatások,
számítások elvégzésére, ill. egy ilyen elszámolási rendszer kialakítása és működtetésének
költségei arányban állnak-e az ebből származó bevétellel.
Észrevételezzük, hogy az egyes ügyekkel, ügyfelekkel kapcsolatos dokumentumok,
bizonylatok előadói ívekben kerülnek gyűjtésre és tárolásra, rendezés és lefűzés nélkül.
Javasoljuk az iratanyag lefűzését.
4. Vállalkozás fejlesztési alappal kapcsolatos észrevételek:
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án közzétett „A Bizottság 1998/2006/EK
rendelete ( 2006. december 15. ) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról” 4. / a) bekezdés alapján „ a hitelekből álló támogatás átlátható csekély
összegű ( de minimis ) támogatásként kezelendő, amennyiben a bruttó támogatástartalmat a
támogatás odaítélésekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki.”
Az Önkormányzat a 21/2009 ( IV.2.) Gye. Kt. Rendeletben Vállalkozásfejlesztési alapot
hozott létre, melyből a rendeletben szabályozott feltételek szerint kamatmentes kölcsön
folyósítható. A támogatás célja meglévő munkahely megtartása és új munkahely létesítése.
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Az igényelhető összeg nem éri el a a 1998/2006/EK rendeletben ( 17 ) bekezdésben foglalt
értékhatárt, a támogatási cél pedig megfelel az EUMsz 107. cikk (3) a,) bekezdésében foglalt
feltételnek.
A pályázati kiírással és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan az alábbi észrevételeket
tesszük:
Sajnos, maga a rendelet egyes részleteiben nem teljesen átgondolt, az alábbiakban:
1. a 18 §. (1) bekezdése támogatási célja meglévő munkahely megtartása és új
munkahely létesítése. A 20.§. (6) bekezdése a két cél elérése ill. teljesítése között nem
tesz különbséget, ill. az új munkahely létesítésével kapcsolatos elvárásokat és
kötelezettségeket nem kellő körültekintéssel szabályozza. Munkahely megtartása
esetén a foglalkoztatási szint megtartásának kötelezettsége csak a hitel futamideje alatt
kötelező. Ez összhangban van a támogatási cél elérésével. Ugyanakkor az új
munkahely létesítésének kezdő időpontja, annak fenntartási ideje nem kellően
szabályozott, mivel nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a foglalkoztatási szint nem
áll fenn a teljes hitel futamidővel egyező időszak alatt, mely ténylegesen nem egyezik
az elérendő támogatási céllal.
2. A 18 §. (1) bekezdése szerint: az Alapot ….munkahely teremtéséhez és/ vagy
munkahely megtartásához kapcsolódó programjaik megvalósítására lehet felhasználni
A program szó értelmezése nincs kellően definiálva ( beruházás, vagy egyéb más
működési költségek ). A program szó azonban önmagában - értelmezésünk szerint valamely, a korábbi szokásos üzletmenettől eltérő, vagy abban változó üzletmenetet
vagy beruházást kell, hogy lefedjen.
3. A megítélt kölcsönt a szerződés megkötését követő 15 napon belül ( 19.§. (1) ) az
Önkormányzat átutalja, mely összeg felett a támogatott szabadon rendelkezhet, így
nem ellenőrizhető annak felhasználása, így akár a 4.§ (2) tiltott „nehéz helyzet
feloldására „ is használhatja ténylegesen a támogatott cég.
4. A támogatás elbírálása alapvetően a formális megfelelőségre szorítkozott, a pályázati
anyaghoz bekért és csatolt „ üzleti terv „ a vállalkozói szférában, vagy pénzintézeti
szférában”elvárt üzleti terv követelményeinek messze nem tettek eleget, a
hitelképesség, likviditási terv, megtérülési forrás elemzésének hiányában a
kihelyezések igen magas kockázati tényezőt jelentenek.
Az egyes esetek részletes elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Összegezve:
A Vadásztársaság a kölcsönt vissza fizette, létszámát a két év alatt megtartotta, ugyanakkor a
mellékelt számlák alapján nem tűnik ki a pályázati anyagban vállalt fácán előnevelő
beruházás megvalósulása, a számlákban szereplő tételek működési anyagkiadás jellegűek.
Javasoljuk annak felülvizsgálatát, hogy a pályázati anyagban és a támogatási szerződésben
vállalt beruházás ténylegesen megvalósult-e.
A Leontex Kft a 12 fő új munkahely vállalási kötelezettségének eleget tett. A rendelkezésre
álló dokumentáció alapján vélelmezhető, hogy a támogatási összeg egy olyan vállalkozás (
___________________________________________________________________________
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varroda ) elindításához volt szükséges, melynek gazdasági előzménye, alapja azon vevőkör,
mely korábban a támogatott Kft tulajdonosi és képviseleti körébe tartozó személy más
korábbi vállalkozásában volt, s amely vállalkozás „ nehéz helyzetbe került”. A vállalkozás a
szerződésben vállalt új munkahelyek létesítésének a varroda üzemeltetésével eleget tett és
tesz.
A Dávid-Plusz Ker Kft 2011 évben kapott 10 MFt támogatást három év futamidőre,
beruházási céllal, munkahelymegtartási kötelezettséggel. A társaság mérleg és
eredménykimutatás adatai alapján a hitel inkább az átmeneti likviditás javítást szolgálná
leghatékonyabban, tényleges beruházás megvalósulása esetén a vissza fizetés forrására a
társaság adózott eredménye valószínűleg nem fog fedezetet nyújtani, és befektetett
eszközállománya már most is meghaladja a saját tőke szintjét. Tekintettel arra, hogy a
társaság 2009 évi eredménykimutatása szerint 2009 évben veszteséges volt, javasoljuk annak
felülvizsgálatát, hogy nem esett-e az adott vállalkozás a pályázat elbírálás időpontjában a
pályázati kiírás 4§, ( 2 ) hatálya alá.
Az Ignácz Kft esete alátámasztja a fent kifejtett észrevételek megalapozottságát. A társaság
korábbi működése, tevékenységi köre, saját vagyona alapján a tervezett éttermi létesítés, mint
beruházás inkább a Hárs Thermál Hotel profiljába illeszkedett volna. Valószínűsíthető, hogy
valamely okból a Hotelt üzemeltető vállalkozás nem indulhatott volna érvényesen a pályázati
kiíráson.
Jól lemérhető az üzleti terv fontossága az elbírálás szempontjából, nem kellően megalapozott
üzleti terv magas kockázati forrás a törlesztés, de a behajthatóság szempontjából is.
Javasoljuk felülvizsgálni, hogy az egyes szerződések esetén a késedelmes teljesítésből eredő
késedelmi kamatok felszámítása megtörtént-e, ill. szerződés felmondás esetén az adóssal
szemben érvényesítendő kamat felszámítása, és ezáltal a törlesztő részletek megállapítása a
dokumentációban nem a Ptk. 293 §. Figyelembe vételével készült-e.

5. Egyéb kamatmentesen nyújtott támogatási kölcsönökkel kapcsolatos észrevételek:
Államháztartási körbe tartozó intézménynek, vagy szervezetnek nyújtott kölcsön a
vizsgálat időpontjáig visszafizetésre került, így azt jelen vizsgálat nem nézte.
Államháztartáson kívüli kör részére kamatmentes támogatási célú kölcsönök folyósítása
nem jogszabály, vagy önkormányzati rendelet alapján történt, hanem eseti elbírálás alapján
Testületi határozatokkal.
Valamennyi esetben megállapítható, hogy az ügyletek valamennyi részelemét testület elé
vitték, és az Önkormányzat a Testületi határozatoknak megfelelően járt el.
A. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaságok
Az önkormányzati tulajdonú társaságok kölcsöneit a 3. sz. mellékletben részletezzük.
A Ptk 232. §. (1) bekezdése szerint a szerződéses kapcsolatokban – ha jogszabály kivételt
nem tesz- kamat jár.
___________________________________________________________________________
7

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Kamatmentes kölcsönök nyújtásának, nyilvántartásának, beszedésének pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéséről

Álláspontunk szerint a kamatmentes kölcsön a kamatmentességből adódóan támogatásnak
minősül – hiszen az önkormányzat a pénz használati értékéről mond le – és ezért a 2007
évi CLXXXI tv. 6§. D) pontja szerinti kizáró hatálya alá esik.
Ez akként orvosolható, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló társaságoknak nyújtott
kölcsönökre az Önkormányzat legalább a Ptk. 232 § (3) bekezdése szerinti kamatot
érvényesíti.
A Liget Fürdő Kft neuralgikus pontja az önkormányzati költségvetésnek, a társaság
annyira alul tőkésített, hogy azt csak egy, legalább a befektetett eszközöket lefedő
feltőkésítés tudná egyenesbe hozni. A tevékenység feltételeinek biztosítása várhatóan
továbbra is önkormányzati támogatást igényel.
A Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft a mérlegadatok alapján kedvező
gazdasági, gazdálkodási paraméterekkel rendelkezik.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft jellemzően likviditási és működési problémákkal
küzd.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy késedelmes teljesítés esetén a Ptk. 301-303/A
paragrafusa szerint adósnak késedelmi kamat fizetési kötelezettsége keletkezik..

B. Egyéb kamatmentes hitelek:
Az egyéb kamatmentes kölcsönökkel ( 4. sz mellékletben részletezetten ) szembeni igény
jellemzően óvodák, ill alapítvány részről jelentkezik, gazdálkodásuk átmeneti kisegítésére.
Az Önkormányzat költségvetésében ezen összegek – a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Közhasznú Alapítványnak folyósított támogatást - nem képviselnek jelentős összeget, így
azok visszafizetésének magas kockázta ellenére is valamilyen szinten közérdekű feladatok
ellátását segítik.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány részére nyújtott kamatmentes
kölcsön mögött egy sajátos együttműködés áll, mely alapvetően az Önkormányzat
kezdeményezésére, és érdekeltsége alapján indult.
Várhatóan a nyújtott kölcsön teljes vissza fizetésére nem lesz elegendő forrás, és a
működtetés is alapítványi támogatást fog igényelni. Így akár a kamat és az esetlegesen
hiányzó tőke fedezet is áttételesen alapítványi támogatással lesz finanszírozható.
A Bánomkerti Útépítő Közösség hátralékának érvényesítésére az útépítő közösség
egyetemleges felelőssége alapján is lehetőség lett volna. Az összeg nem jelentős, vélhetően
a lakossági ellenérzések elkerülése érdekében választotta a Testület ezt a megoldást.
A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft esetében a 2000. évi C. tv 55.§ (1) bekezdése
alapján értékvesztés elszámolása lenne indokolt.
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KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

1. Az egyes ügyekkel, ügyfelekkel kapcsolatos dokumentumok, bizonylatok előadói
ívekben kerülnek „szabadon” gyűjtésre és tárolásra, rendezés és lefűzés nélkül.
Javasoljuk az iratanyag lefűzését ( akár előadó íven belül )..
2. A 2011 évben első lakáshoz jutás támogatás folyósításának dokumentációja nem
tartalmazza a vásárolt ingatlanok műszaki leírását, azaz nincs dokumentálva, hogy a
12/2001 ( I.31.) Kormányrendeletben előírt szobaszám, ill alapterület előírásoknak a
vásárolt ingatlan megfelel. Javasoljuk azokat pótolni.
3. Az önkormányzat a lakástámogatási programmal kapcsolatos valamennyi
pénzforgalmat főszámláján keresztül bonyolítja, nem használja a 324-es
számlaszámot, és elkülönített bankszámlát..
4. A végrehajtással kapcsolatos megelőlegezett – egyébként végül a kötelezettet terhelőköltségeket a Önkormányzat tárgyévi költségei között számolja el, és azt a kötelezettel
szembeni követelésként nem tartja nyilván.
5. A Ptk 293 §..szerint kötelezettség törlesztése esetén először az eljárási költségeket,
majd a tőke megfizetéséig esedékes kamatot, s legvégül a tőke összegét kell jóvá írni.
Javasoljuk a végrehajtótól a szükséges pontosított információk bekérését, vagy saját
nyilvántartási rendszer kialakítását.
6. A lakossági támogatások estén a törlesztő részletek késedelmes teljesítése után az
Önkormányzat csak akkor számít fel kamatot, amennyiben az adósság rendezés
végrehajtási szakaszba kerül. A Ptk. 301 § (1) szerinti kamat kötelezettség terhelné a
késedelmesen teljesítőt.
7. Javasoljuk a 100 %-ban Önkormányzati tulajdonban lévő társaságok esetén a
szerződések felülvizsgálatát, kamat fizetési kötelezettség előírását, és késedelmes
teljesítés esetén a késedelmi kamatok érvényesítését.
8. Javasoljuk felülvizsgálni, hogy az egyes szerződések esetén a késedelmes teljesítésből
eredő késedelmi kamatok felszámítása megtörtént-e, ill. szerződés felmondás esetén az
adóssal szemben érvényesítendő kamat felszámítása, és ezáltal a törlesztő részletek
megállapítása a dokumentációban a Ptk. 293 §. Figyelembe vételével készült-e.
9. Javasoljuk, hogy a vállalkozásfejlesztési alap pályázatainak elbírálásában az üzleti terv
szakmai megalapozottságát, ill. a likviditási tervet, valamint bármely pénzkihelyezés
előtt a partner cég hitelképességének előzetes átvilágítását szükség esetén szakértő
bevonásával véleményeztessék.
10. Javasoljuk valamennyi hitel és támogatás konstrukciót átvizsgálni az EUMsz-ben,
valamint az EU Bizottság 1998/2006/EK rendeletben foglaltak alapján, különös
tekintettel az egyes támogatási formák összevont minősítésére az 1998/2006/EK
rendeletben meghatározott értékhatárral kapcsolatos szabályozásra..
11. Bár nem tartozik jelen vizsgálati program körébe, szeretnénk felhívni a figyelmet a
100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaságnak nyújtott vissza nem térítendő
támogatás esetén a 2007 évi CLXXXI tv. szabályozására, a 2 §. (2), (3), 6.§
előírásaira.
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Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem. Az ellenőrzést
lezártnak tekintem.
Kérem a belső ellenőrzési jelentésem szíves elfogadását.
Békéscsaba, 2012. április 03.

_______________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

___________________________
Medovarszki Zoltán Pál
belső ellenőr
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását egyetértésnek
kell tekinteni.),
észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. április hó

nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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1. sz. melléklet
Az Önkormányzat az alábbi magánszemélyeknek nyújtott kamatmentes kölcsönöket tartja
nyilván 2011.12.31-én:
Belvízhitel:
Belvízhitelt az Önkormányzat 1999 évben folyósított 10, ill. 15 éves futamidőre
Eredeti szerződéses állomány: 51.015.725 Ft
Nyitó
ebből
hátralék
Előírás
2011
főkönyv
szerint
Előírás 2011 analitika szerint
Befizetés 2011
Záró
ebből
1941422 szlán
2879419 szlán
hátralék
2012 előrás

Ft
10 785 967

2 000 000
2 794 192
1 528 004
9 285 413

Ft

fö
94

2 906 374

37

-27 450
88

7 785 413
1 500 000
3 305 398

39

3 020 464
284 934

21
18

1 500 000

Hátralékból végrehajtásra leadott
Nem kétes követelés

A főkönyvi kivonatok, program szerinti analitikus nyilvántartások, valamint az egyéb kézi
analitikus nyilvántartások számszerűen egyezőek. Eltérés a befizetés előírányzatban van, azaz
az önkormányzat a tényleges befizetések terén jelentős elmaradással számolt.
Ugyanakkor a követelések tényleges értéke nem feltétlenül egyezik a nyilvántartási értékekkel
az alábbiak okán:
Amennyiben az adós ellen végrehajtási eljárás indul, úgy az Önkormányzat az eljárási
költségek egy részét előre kifizeti a végrehajtónak, mely összegeket az adott időszakban
költségei között számol el. Tény, hogy a kifizetés időpontjában nem ismert, hogy a követelés
ténylegesen érvényesíthető-e, csak az ismert, hogy ezen költségek viselésére végső soron adós
lesz kötelezett.
Adós vagy közvetlenül az önkormányzathoz, vagy a végrehajtóhoz teljesít. A végrehajtó a
költségek levonása után fennmaradó összeggel számol el. Az elszámolás során a végrehajtó a
vizsgált esetben nem adott kellő információt arról, hogy a hozzá befolyt összeg milyen
jogcímen került érvényesítésre ( költség térítés, kamat, vagy tőke törlesztés ).
Az önkormányzat a hozzá ténylegesen befolyó összegeket elsődlegesen adós tőke
törlesztésére számolja el, majd az ezt meghaladó bevételeket kamatbevételként könyveli el a
beérkezés időpontjában.
___________________________________________________________________________
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Az ellenőrzés belvíz hitel folyósítása kapcsán vizsgálta a 42/212/2 számon nyilván tartott
adós elszámolását.
2010.-11 évben a 34.800 Ft hiteltartozásra az önkormányzathoz 73.270 Ft elszámolt összeg
folyt be, részben letiltás, részben a végrehajtó általi utalással. Ebből 33.695 Ft 2011 évben,
ugyanakkor a nyilvántartás szerint 2011 évi nyitó állománya adósnak „0”-ra kifutott.
A Ptk 293 §..szerint kötelezettség törlesztése esetén először az eljárási költségeket, majd a
tőke megfizetéséig esedékes kamatot, s legvégül a tőke összegét kell jóvá írni.
Javasoljuk a végrehajtótól pontos kimutatás kérését az adóstól beérkező befizetésekkel
kapcsolatosan, és annak megfelelően azokat a könyvelésbe és az analitikába felvenni.
A 42/168 nyilvántartási szám alatt nyilvántartott adós ellen több ízben indult végrehajtási
eljárás. Adós 2007 évben törlesztett utoljára, nyilvántartott tőke tartozása 615.711 Ft. Az
ingatlan árverésére 2005 óta , ill. a tartozás ( valamint annak kamatai és járulékai ) végre
hajtására folyamatosan kísérletet tesz az Önkormányzat által megbízott végrehajtó,
eredménytelenül. Az ingatlan lakottan értékesíthető, forgalmi értéke kérdéses. Jól látható,
hogy sem a tőke, sem annak kamatai, és járulékos költségei megtérülése nem várható,
ugyanakkor az ügy „ nyitva tartásával „ folyamatos költségek merülnek fel.
( 2006.08.03-án 21.600 Ft, 2006.09.22-én 7.200 Ft, 2006.10.05-én 52.397, ill. 54.397 Ft,
2010.04.22-én 57.749, ill. 52.397 Ft – nem teljes körűen) .

Viharkár
2008-2010 évben került folyósításra a 33/2008 ( VIII.29. ) GYe.KT rendelet szerint 1.424.869
Ft 12-24-48 hónap futamidővel.
Eredeti szerződéses állomány: 2.172.379 Ft
Nyitó
ebből
hátralék
Előírás
2011
főkönyv
szerint
Előírás 2011 analitika szerint
Befizetés 2011
Záró
ebből
1941423 szlán
2879419 szlán
hátralék
2012 előírás

Ft
1 484 515

600 000
533 381
406 416
1 078 099

Ft

fö
9

459 427

6

0
7

778 099
300 000
586 392

6

300 000

Mint látható, a törlesztési elmaradás a teljes hátralék több, mint 50 %-a.
A 48/3 nyilvántartási szám alatti adós jelentős hátralékkal ( 327.756 Ft ) bír, havi 3.000 Ft
törlesztő részletet vonnak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból.
További jelentős tartozással bír a 48/11, ill. 48/10 számon nyilvántartott személy.
___________________________________________________________________________
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Ezen támogatottak már a hitelfelvétel időpontjában támogatásból éltek, így várható volt,
hogy a fizetési feltételeknek a támogatott – főként ha más hitel is terhelte az adott ingatlantnem tud majd szerződésben foglaltak szerint eleget tenni.. A hivatkozott rendelet a jövedelem
felső határát szabályozza az elbírálási szempontok között, így az elbírálás szabályszerűsége
nem vitatható.

Lakásépítési támogatás:
Nyújtható a 2/2004 ( II.10.) KT rendelet alapján
Eredeti szerződéses állomány: 77.574.064 Ft
Nyitó
ebből
hátralék
Előírás
2011
főkönyv
szerint
Előírás 2011 analitika szerint
Befizetés 2011
Folyósítás
Záró
ebből
1941421 szlán
2879419 szlán
hátralék
2012 előrás

23 896 481

194
2 209 307

4 500 000
5 823 531
4 473 695
839 700
20 262 486

77

0
3
178

16 262 486
4 000 000
2 669 150

69

2 050 717
618 433

31
38

4 000 000

Hátralékból végrehajtásra leadott
Nem kétes követelés

A végrehajtásra leadott adósságállomány a teljes hitelállomány 10 %-a.
2011 évben három ingatlan vásárláshoz nyújtott kamatmentes kölcsönt és vissza nem
térítendő támogatást az Önkormányzat. ( 45/352, 45/353, 45/354 )
Megállapítások, észrevételek:
- A 2/2004. ( (II.10.) Kt rendelet 1.§ (2). C pontja alapján hitelképes az a kérelmező,
akinek kimutatható nettó jövedelme a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíjminimum összegét meghaladja.
A kérelmezők a lakás vásárláshoz pénzintézeti hitelt is igénybe vesznek. Az
Önkormányzat a folyósított összegekre vonatkozó jelzálogot példás gyorsasággal
igyekszik első helyen bejegyeztetni a földhivatalnál, ugyanakkor ezen pozicióját
kénytelen a pénzintézet javára feladni, mivel ellenkező esetben a pénzintézet a hitel
folyósítását nem hagyja jóvá.
Jellemző az is, hogy a lakás vételárának forrása döntő mértékben pénzintézeti hitel és
az önkormányzati támogatás/hitel.
A támogatottak 1-2 gyermek vállalásával veszik igénybe a támogatást.
A jelen nettó jövedelmekből számított , gyermekeket is figyelembe vevő -egy főre eső
jövedelmek, a törlesztő részletek, rezsi költségek, valamint megélhetési költségek
___________________________________________________________________________
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alapján valószínűsíthető, hogy a támogatottak törlesztési lehetőségei problémássá
válhatnak.
- A dokumentáció nem tartalmazza a vásárolt ingatlan müszaki leírását, azaz nincs
dokumentálva, hogy a 12/2001 ( I.31.) Kormányrendeletben előírt szobaszám, ill
alapterület előírásoknak a vásárolt ingatlan megfelel.

___________________________________________________________________________
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2. sz. melléklet
Vállalkozásfejlesztési hitel:
Az Önkormányzat a 21/2009 ( IV.2.) Gye. Kt. Rendeletben Vállalkozásfejlesztési alapot
hozott létre, melyből a rendeletben szabályozott feltételek szerint kamatmentes kölcsön
folyósítható.
Sajnos, maga a rendelet egyes részleteiben nem teljesen átgondolt, az alábbiakban:
5. a 18 §. (1) bekezdése támogatási célja meglévő munkahely megtartása és új
munkahely létesítése. A 20.§. (6) bekezdése a két cél elérése ill. teljesítése között nem
tesz különbséget, ill. az új munkahely létesítésével kapcsolatos elvárásokat és
kötelezettségeket nem kellő körültekintéssel szabályozza. Munkahely megtartása
esetén a foglalkoztatási szint megtartásának kötelezettsége csak a hitel futamideje alatt
kötelező. Ez összhangban van a támogatási cél elérésével. Ugyanakkor az új
munkahely létesítésének kezdő időpontja, annak fenntartási ideje nem kellően
szabályozott, mivel nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a foglalkoztatási szint nem
áll fenn a teljes hitel futamidővel egyező időszak alatt, mely ténylegesen nem egyzik
az elérendő támogatási célt.
6. A 18 §. (1) bekezdése szerint: az Alapot ….munkahely teremtéséhez és/ vagy
munkahely megtartásához kapcsolódó programjaik megvalósítására lehet felhasználni
A program szó értelmezése nincs kellően definiálva ( beruházás, vagy egyéb más
működési költségek ). A program szó azonban önmagában - értelmezésünk szerint valamely, a korábbi szokásos üzletmenettől eltérő, vagy abban változó üzletmenetet
vagy beruházást kell, hogy lefedjen.
7. A megítélt kölcsönt a szerződés megkötését követő 15 napon belül ( 19.§. (1) ) az
Önkormányzat átutalja, mely összeg felett a támogatott szabadon rendelkezhet, így
nem ellenőrizhető annak felhasználása, így akár a 4.§ (2) tiltott „nehéz helyzet
feloldására „ is használhatja ténylegesen a támogatott cég.
A vizsgált időszakban négy pályázat került támogatásra.
1. Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság.
A vadásztársaság pályázati anyagát 2009 októberében szabályszerűen benyújtotta. Akkori
alkalmazotti létszámát statisztikai adatszolgáltatási lapokkal igazolta 5 főben.
Programcélként a pályázati anyag beruházási költségvetést tartalmazott „ Előnevelő
kialakításának tervezett költségei „ címen.
A támogatási szerződés 2009.12.01-én kelt, 2.000.000 Ft kamatmentes hitel folyósítására
két év futamidőre. A szerződés 2. pontja a pénzeszköz folyósításának célját 4 fő teljes
munkaidejű foglalkoztatást biztosító álláshely megtartásához szükséges beruházásra,
eszközbeszerzésre jelöli meg.
Az ellenőrzés időpontjáig a projekt lezárult, az elszámolás megtörtént, kötelezett a
kölcsönt vissza fizette, az Önkormányzat a támogatási cél megvalósulását elfogadta.
___________________________________________________________________________
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Észrevételünk:
A foglalkoztatottság igazolása nem kellően dokumentált, mivel a foglalkoztatási szint
igazolására a dokumentáció támogatott igazolását tartalmazza.
A 2010, 2011 évre leadott számla összesítők ( számla fénymásolatok mellékelve ) tételei
alapján nem egyértelmű, hogy a kölcsön valóban az előnevelő beruházási költségeit
takarná. A tételek között zömében állatgyógyászati termékek, más anyagok,
szolgáltatások szerepelnek.
A tárgyi eszköz aktiválás karton is hiányzik a dokumentációból.
2. Leontex Kft
Pályázatát 2009 évben nyújtotta be, 12 fő új munkahely, valamint a már meglévő 5 fő
teljes munkaidejű foglalkoztatottak bér és járulékainak finanszírozására. A társaság
2008.10.14-én alakult Gyomaendrődi székhellyel, varrodát üzemeltet.
A 2009.07.07-én kötött szerződés 6.000.000 Ft kölcsönt nyújt 3 év futamidőre.
A kölcsön biztosítékaként az Alexio Kft tulajdonát képező Túrkeve 1750/47 sz ingatlan
lett felajánlva, melyen több hitelintézet jelzálog joga bejegyzésre került. Az ingatlan
értékét Túrkeve város Adó és értékbizonyítványa állapította meg. Az Alexio és a Leontex
Kft tulajdonosi és ügyvezetői szerkezetében átfedés észlelhető, az Alexió Kft ellen mind
munkaügyi, mind pedig egyéb vonatkozásban eljárások folytak.
Vélhetően az Alexio Kft megrendelés állományára alapozva kérték a Leontex Kft
beindításához szükséges forgó tőkét.
A társaság 2010 évi mérlege szerint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség
teljesül, a társaság 2009 évben 9, 2010 évben 22 fő teljes munkaidős létszámot
foglalkoztatott.
A Pénzügyi Bizottság helyszíni ellenőrzése a feltételek teljesüléről meggyőződött,
információjuk van arról is, hogy a társaság a korábban bérelt ingatlant megvásárolta.
Fizetési kötelezettségének a társaság eleget tesz, bár nem mindig az előírt határidőben. A
késedelmes teljesítés miatt az ellenőrzés időpontjáig kamat fizetési kötelezettség nem lett
elő írva.

3. Ignácz Kft
Pályázatát 2009 évben nyújtotta be.
A pályázatot 12 fő új munkahely létesítésére kérte, a tervezett létszámot a Hárs Thermál
Hotel melletti ingatlanban létesülő étteremben kívánta foglalkoztatni, a pályázati összeget
ezen létszám bér és járulék költségeinek finanszírozásához kérte..
A projekt jellegéből adódóan meghatározó információk lehetnek:
- a beruházás bekerülési értéke
- a beruházás várható megvalósulása
- a beruházás finanszírozásának forrása
- ingatlan bérleti szerződés
___________________________________________________________________________
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- üzleti terv, likviditási terv
Fentiek ismeretében mérlegelhető, hogy a tervezett foglalkoztatási helyzet valóban
bekövetkezik-e, s ha igen akkor mikor. A pályázati anyag erre vonatkozó információt,
vagy információ bekérést nem tartalmaz.
A társaság alaptevékenysége könyvelés, ügyviteli szolgáltatás.

A 2009.12.01-én kelt támogatási szerződés 6.000.000 Ft kamatmentes kölcsön folyósítását
vállalja 3 év futamidőre.
A társaság a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, így az Önkormányzat
48/2011 ( III.22.) határozatában a szerződést felmondta.
Adós az egyösszegű vissza fizetési kötelezettség ellenére részletfizetést kért, azonban ezen
megállapodásnak sem tett eleget.
Az Önkormányzat 217/2011 ( VIII.16.) rendeletében végrehajtási eljárás elindítását
határozta el.
Adós párhuzamosan újabb résztörlesztési megállapodást kezdeményezett, melyet a
Képviselő testület 18/2012 ( I.17.) határozatában jóvá hagyott.
A végrehajtási eljárás párhuzamos fenntartása mellett.
Szeretnénk felhívni a T. Önkormányzat figyelmét, hogy adóssal szemben érvényesítendő
kamat felszámítása, és ezáltal a törlesztő részletek megállapítása a dokumentációban nem
a Ptk. 293 §. Figyelembe vételével készült. A kamatkülönbözet számviteli elszámolás
szerint- amennyiben érvényesítésre nem kerül- elengedett kötelezettségnek minősül.

4. Dávid-Ker Plusz Kft
Pályázatát 2010.09.30-án nyújtotta be.
A pályázati anyag részét képező üzleti terv egy oldalas, rövid szöveges indoklású,
nélkülöz mindenfajta számítást, mérleg-eredmény kimutatást, likviditási tervet. A társaság
2009 évben veszteséget realizált.
A 2009 évi mérleg adatokból:
Befektetett eszközök: 95.398 eFt
Saját tőke:
59.100 eFt,
Mérleg szerinti eredmény. 420 eFt veszteség
Mérleg főösszeg:
130.770 eFt
A társaság hitelképessége fenti adatok alapján „kétséges”, azaz amennyiben a hitelből
beruházást valósít meg, annak vissza fizetési forrása ( adózott eredmény ) hiányzik.
A 243/2010 ( XII.14. ) GYe. Kt. Pgtek. Biz határozat alapján 2011.04.10-én kelt
támogatási szerződés 10.000.000 Ft három év futamidejű folyósítására köttetett , a 2. pont
szerint 24 fő foglalkoztatásának kötelezettségével az álláshely megtartásához szükséges
beruházások, eszközbeszerzések finanszírozására.
A megítélt összeg átutalásra került.
___________________________________________________________________________
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Támogatott 2012.02.26-án szakmai beszámolóban feljegyzéses formában számolt el
eddigi felmerült költségeiről, azonban hiányzik azok számlákkal, kifizetési bizonylatokkal
alátámasztott dokumentációja. A szerződés 6. pontjában előírt létszám adatok alakulásáról
is hiányzik a hiteles dokumentáció, így a pályázati cél megvalósulása, ill. fenntartása
egyértelműen nem dokumentált.
Támogatott törlesztési kötelezettségének 2011 évben késedelmesen tett eleget. 2012.
évben szintén késedelmesen és csak részben tett eleget törlesztési kötelezettségének.
Az önkormányzat a késedelmes teljesítésből eredő Ptk. Szerinti kamat kötelezettséget adó
felé nem terhelte ki.
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3.sz. melléklet
100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Kft-knek nyújtott kölcsönök
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
Cgj: 01-09-005983
2007 évben kölcsönszerződés alapján több részletben folyósított kölcsön állomány: 12.500
eFt
A Kft nem törleszt, kamatfizetési kötelezettség előírásra nem került.
A Kft mérleg adatai:

Befektetett eszközök
Saját tőke
Mérleg főösszesen:
Mérleg szerinti eredmény:

2009
37.375
-16.415
43.454
-21.005

2010
36.266
645
52.684
-2.355

2010 évben az önkormányzat már hajtott végre feltőkésítést, 100 eFt jegyzett tőke és 19.415
eFt tőketartalék formájában.
A társaság mérlegadatai alapján a társaság jelentős vagyonvesztést szenvedett, annak ellenére,
hogy az Önkormányzattól 2011 évben jelentős összegű vissza nem térítendő támogatást is
kapott. A kölcsön vissza fizetése kétséges, újból jegyzett tőke emelés és abból a kölcsön
törlesztés lenne indokolt.

Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft
Cgj.: 01-09-001752
A Kft mérleg adatai:

Befektetett eszközök
Saját tőke
Mérleg főösszesen:
Adózott eredmény
Mérleg szerinti eredmény:

2009
184.518
259.546
329.047
4.174
4.174

2010
304.149
331.391
459.797
7.845
1.845

Eszközök között 47.820 eFt tőkegarantált forgatási célú befektetési jegy szerepel.
2010 évben a Kft 70.000 eFt-tal lett feltőkésítve. A feltőkésítést az „ Inkubátorház „
beruházási projekt indokolta.
2011 évben sem az osztalék, sem pedig a kölcsön összege nem került átutalásra.
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A 197/2009 ( V.13.) Gye.Kt határozata alapján a Kft-nek az inkubátorház beruházás
jóváhagyta a DAOP-2009-1.1.1/A pályázat benyújtását, és egyben határozatot hozott a
pályázat elnyerése esetén tulajdonosi finanszírozásra 141.045 eFt tulajdonosi kölcsön
formájában, melynek forrása kötvény. Kamatfizetésre a határozat nem tér ki ( az alóli
mentességre sem. ) A Kft 2010 évben 14.907.700 Ft összeget hívott le, melyet részben vissza
fizetett. 2011 évi záró állománya 3.396.966 Ft. A Kft mérleg és eredményadatai alapján a Kft
jövedelmezőségi szintje a kamatterheket elbírná,

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft
A 2011 évben folyósított 3.986.183 Ft költség megelőlegezési kölcsönt a 238/2011 (IV.28.)
testületi határozat alapján utalta el
A Nonprofit Kft közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódik , a költségek utólagos
elszámolása mellett.
A 2010. évi pályázati támogatás elszámolása és pénzügyi rendezésének ütemezése figyelembe
vételével a határozat 2012 február hónapot irányozza elő visszafizetési időpontként.
A Kft mérleg adatai:

Befektetett eszközök
Saját tőke
Mérleg főösszesen:
Adózott eredmény

2009
869
1.005
3.366
983

2010
786
1.736
6.002
731
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4. sz. melléklet
Alapítványi kölcsönök:
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány
A 371/2008 ( IX.25.) Gye.Kt határozat alapján 2009.1.203-i-án kelt szerződés keretében az
Önkormányzat az IKSZT-2008-1-0176számú MEH pályázat előfinanszírozásához 50.951.971
keretösszeg erejéig.
A pályázat Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Kialakítása és öt éves fenntartási
kötelezettség idejére működési költségek támogatására irányul.
A kölcsön folyósítás előzménye:
Az adott pályázati kiírásban szereplő pályázaton az Önkormányzat érvényesen nem
nyújthatott be pályázatot, így az alapítványt kereste meg együttműködő partnerként.
Az Önkormányzat a közösségi tér ( ingatlan ) kialakításához a Gyomaendrőd 8406 hrsz
ingatlan részhasználati jogát biztosítja.
Az alapítvány a pályázatot elnyerte, a beruházás megvalósult.
2009.12.03-án felek kölcsönszerződést kötöttek, a kölcsön lehívását és visszafizetési
ütemezését a felmerülő költségek, ill. pályázati támogatások teljesítésétől tették függővé,
kikötve, hogy az Alapítvány akkor kötelezett kamat fizetésre, ha a pályázati támogatás
beérkeztéhez képest 5 napon belül nem tesz eleget törlesztési kötelezettségének.
Az önkormányzat 2011.12.31-ig több részletben összesen 45.324.090 Ft kölcsönt folyósított.
Várhatóan az elfogadott pályázati támogatás összege nem fogja fedezni a beruházási
kiadásokat, valamint a projekt működtetése is önkormányzati támogatást fog igényelni.
Margaréta Óvoda Oktató Kht.
2008.02.15-én kelt megállapodás alapján 3.200 eFt kamatmentes kölcsön került folyósításra.
A kölcsön összegét szerződés szerint 2008.12.31-íg rendezte.
Bánomkerti Útépítő Közösség
A 389/2009 (XI.1: ) Gye.Kt határozat alapján az önkormányzati tulajdonú 3768/3 hrsz
nyilvántartási számú út felújítására a 12/2003 (VI.30 ) KT rendelet alapján útépítő közösség
társulási szerződésében 396.000 Ft visszatérítendő támogatás biztosítását vállalta az
Önkormányzat, hat havi futamidőre.
A közösség utolsó részletfizetési kötelezettségének 66.000 összegben nem tett eleget, mivel a
közösség egyik tagja fizetési kötelezettségének nem tett eleget a közösség felé.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az építő közösséggel állt jogviszonyban, így annak
tagjaival szemben azok egyetemleges kötelezettsége alapján is fizetési meghagyást
kezdeményezhetett volna, az érintett magánszemély kérésére a 103/2010 ( VI.20.) Gye.Kt.
Vkm. Biz. Határozatában a magánszemélynek engedélyezett 2010.12.31-ig részletfizetési
kedvezményt, kamatmentes részletekben.
A tartozást az Önkormányzat továbbra is az építőközösség terhére tartja nyilván.
Az érintett magánszemély a kötelezettséget nem rendezte.
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Javasolnánk, hogy tőke és kamatainak behajtására az Önkormányzat az építőközösséggel
szemben indítson eljárást.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft
473/2009 ( XI.26.) Gye Kt. Határozatban 529.600 Ft vissza térítendő támogatásról döntött a
Testület, 2010.09.01-i visszafizetési határidővel.
Kölcsönszerződés, vagy támogatási szerződés nem lelhető fel a dokumentációban.
A Kft kérte a támogatási összeg törlését, azaz vissza nem térítendő támogatássá alakítását,
melyet a Testület 64/2011 ( II.24.) határozatában elutasított, és 2011.12.01-i lejárati
határidővel résztörlesztést engedélyezett.
A Kft 2011.12.31-i tartozása 449.600 Ft, utolsó törlesztő részletet 2011.04.26-án fizetett,
azaz fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.
A határozatok, sem kamatfizetést, sem késedelmi kamat fizetést nem terhelnek ki.
Álláspontunk szerint a 2000. évi C. tv 55.§ (1) bekezdése szerint értékvesztés elszámolása
indokolt.
Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft
2011.12.29-én kelt kölcsönszerződésben tartalék keret terhére nyújtott 600 eFt kamatmentes
kölcsönt az Önkormányzat az óvoda működésének finanszírozására.
Törlesztés ütemezése: 2012.01.01-2012.05.15 havi 100 eFt.
Fedezet: beszedési megbízásra felhatalmazás.
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Városi Egészségügyi Intézmény
Gazdálkodásának és hatékony működésének vizsgálatáról és
vagyonnyilvántartásának ellenőrzésről

Békéscsaba, 2012.április 05.

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

Gyomaendrőd Város Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának és hatékony működésének vizsgálata

Ellenőrzési jelentés
Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. április 05-én
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Városi Egészségügyi Intézmény
Ellenőrzés tárgya: Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának
működésének vizsgálatáról és vagyonnyilvántartásának ellenőrzésről

és

hatékony

Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. március 13-14. = 2 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. március 19. - április 3 = 9 revizori nap
Jelentéskészítés: 2012. április 05. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Medovarszki Zoltán Pál
A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy az egészségügyi intézmény működése
és gazdálkodása megfelelően szabályozott-e, kellően hatékony-e, valamint a 2010., 2011. évi
költségvetési beszámoló, illetve a vagyonnyilvántartás megbízható, valós adatokat tartalmaze. Pénzügyi szabályszerűségi és hatékonysági ellenőrzés a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata költségvetési intézményénél.
Az ellenőrzés részletes feladata volt:
- Az intézmény jogszabályi környezet vizsgálata
- A 2010., 2011. évi költségvetési beszámolók adatainak ellenőrzése, a számviteli
nyilvántartások és alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján
- Az intézmény vagyonnyilvántartásának ellenőrzése
- Szakmai alapadatok elemzése a hatékonyság mérése
Az ellenőrzés módszere: Az intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok tartalmi és
formai vizsgálata a helyszínen. A 2010. és 2011. Éves költségvetési beszámolók adatainak
ellenőrzése, a számviteli nyilvántartások és alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján.
A mérlegadatok alátámasztottságának és a vagyonnyilvántartás (leltár) pontosságának
ellenőrzése. A feladatmutatók alapján a hatékonyság, gazdaságosság vizsgálata.
___________________________________________________________________________
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Rendelkezésre bocsátott okmányok:
− Alapító okirat, Szervezeti Működési Szabályzat, Munkaterv
− 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 beszámoló 2010, 2011.
− Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok (pénztár, bank, vegyes).
− Leltárak, analitikus nyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési jkv-ek,
− Havi OEP elszámolások, közreműködői szerződések
− Kimenő és bejövő számlák és nyilvántartása
− Vagyonnyilvántartás és változásjelentés 2010., 2011. évi
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Dr Torma Éva igazgató főorvos
Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető
A belső ellenőrzési jelentésemet Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottam
össze, és tettem meg észrevételeimet.

Jogszabályi előírások:
− Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 217/1998. (XII. 30.),
valamint 292/2009 (XII. 19.) kormányrendelet
− Az Önkormányzatokról szóló 1999. évi C. törvény
− 2000. évi C. tv. a számvitelről
− 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
− Módszertani útmutató az államháztartás 2010 évi elemi költségvetési beszámoló
összeállítására
− Módszertani útmutató az államháztartás 2011 évi elemi költségvetési beszámoló
összeállítására
− 1992. évi XXXIII. tv a Közalkalmazottak jogállásáról.
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Bevezető
A vizsgálat tárgyát képezi a bevételek és OEP elszámolások ellenőrzése, de nem képezi az
OEP elszámolások alapját képező beavatkozások teljesítésének ellenőrzése, mivel az
ellenőrzés szakmai kompetenciája és hatásköre erre nem terjed ki.
Általános információk az ellenőrzött szervezetről
A Városi Egészségügyi Intézmény 1994. április 1. óta működik, jogelődje az Egészségügyi
Gondnokság, illetve a Szülőotthon volt. Egészségügyi feladatokat ellátó közszolgáltató
közintézet, alaptevékenysége a szakorvosi járóbeteg-ellátás és gyógyító gondozás, továbbá
egyéb humán-egészségügyi ellátások (labor, röntgen, fizikoterápia, gyógytorna, védőnői
szolgálat, iskola egészségügy). Ellátási körzete szakrendelésenként eltérő, Gyomaendrőd,
Hunya, Dévaványa, Ecsegfalva lakosságára terjed ki. Háziorvosi szolgálattal 2010. októbertől
bővült ellátási köre. Emellett koordinálja és segíti a közreműködő vállalkozó orvosokkal és
háziorvosokkal kapcsolatos szerződéses tevékenységet.
Felügyeleti és fenntartó szerve a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, amely az intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
gyakorolja. A jelenlegi igazgató főorvost 2008. 02. 15-től nevezték ki.
A Városi Egészségügyi Intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogi
személy, amelynek vezetője korlátozás nélküli munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik és a költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok felett teljes jogkörrel bír. A
jelenlegi gazdasági vezetőt 2008. 07. 01-én nevezték ki.
A közalkalmazottak engedélyezett létszáma 2010-ben 28 fő volt, majd 2011. májustól 30 fő,
amely a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott szakorvosok, védőnők, asszisztensek és
gazdasági-technikai személyzet létszámkerete, amelyet betartottak. A vizsgált időszakban
jelentős, az ellátás minőségét emelő változások zajlottak le, amely kihatott a bérezési
rendszerre is.
A működéshez szükséges ingatlanokat (3 db)az alapító okiratban foglaltak szerint a fenntartó
adta használatba, az intézmény könyveiben szerepelnek. Vállalkozási tevékenységet nem
folytatnak.
Az Intézménynél a főkönyvi könyvelés a Polisz, a tárgyi eszköz nyilvántartás az Inventory
programmal történik.
A Polisz program sajátossága, hogy valamely gazdasági esemény nem minden esetben jelenik
meg egyszerre és egyidőben tételesen az analitikus nyilvántartásokban és a főkönyvi
könyvelésben (pl.: szállítói, vevő számlák analitikus nyilvántartásba vétele)
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MEGÁLLAPÍTÁSOK

I. Intézményi jogszabály környezet vizsgálata
Az Intézmény az 1. sz. mellékletben felsorolt szabályzatokkal rendelkezik
A szabályzatok teljes körűek, szakmailag megfelelőek, folyamatosan aktualizálásra kerülnek.
Néhány szabályzat esetében azok visszamenőleges hatállyal lettek elkészítve és kiadva, illetve
egyes esetekben a megismerési nyilatkozat nincs mellékleve.
Észrevételeink:
Az Intézmény 2010. 01. 01-től hatályos Eszközök és Források értékelési szabályzata a 17.
oldalán szabályozza a Rövid lejáratú kötelezettségek értékelését.
Ezen belül: Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is
tartalmazó, a mérleg fordulónapjáig esedékes kötelezettségeket a szervezet által elismert,
számlázott összegben kell kimutatni.
Az ilyen jellegű kötelezettségek mérlegben történő szerepeltetésének nem feltétele, hogy a
számla készítésének időpontja a mérleggel lezárt évben legyen. Minden olyan számlának meg
kell jelenni a mérlegben, amely a beszámoló készítésének – számviteli politikában
meghatározott- időpontjáig megérkezik szervezetünkhöz, és a teljesítés a mérleggel lezárt
évben megtörtént
A 249/2000 (XII. 24.) kormányrendelet alapján:
„36. § (1) A saját tőkét, a tartalékokat, a kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell
kimutatni.
36. §. (2) Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is
tartalmazó
a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert számlázott összegben …. kell kimutatni.”
A 2011. évi kitöltési útmutató 163. oldal: „Év végén leltározás alapján kell a szállítók
állományát megállapítani,, majd értékelni. A leltározás alapbizonylata a partner által
kibocsátott egyenlegközlőben szereplő érték, melyet visszaigazolt az államháztartás
szervezete.
Tekintettel arra, hogy a szövegezés „a teljesítés a mérleggel lezárt évben megtörtént”
meghatározást tartalmazza, célszerű a közüzemi számlák elszámolására külön kitérni. Jelenleg
mindkét évben csak az év végéig beérkezett közüzemi számlák kerültek a tárgyévi mérlegben
kimutatásra.
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A „Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről” esetében felhívnánk az
Intézet figyelmét, hogy ezen szabályzatban foglaltak egy része olyan nyilvános információ,
mely megismerését az intézmény területén vagy más módon mindenki számára elérhetővé
kellene tenni.
− Jellemző, hogy a szabályzatok egy részénél, vagy az aktualizált szabályzat esetében a
megismerési nyilatkozat lista nincs mellékelve.
− Észrevételeznénk, hogy több esetben a szabályzat visszamenőleges hatályú.
− Felhívnánk az Intézmény figyelmét 2011. évi CXII. tv.-ben foglaltakra.
II. A 2010. és 2011. évi költségvetési beszámolók adatainak ellenőrzése
Az előző ellenőrzési jegyzőkönyv kifogásolta a tárgyi eszköz analitika és a számlatükör által
alkalmazott számlaszámok eltérését. A tárgyi eszköz program nem módosítható, így az egyes
számlaszámok egymáshoz rendelését az Intézmény Számviteli politikájában rögzítette.
Mérlegadatok egyezősége a főkönyvi kivonattal:
1.) A 2009. évi zárás kerekítései kapcsán a leadott mérleg és a főkönyvi kivonat eszközforrás oldalon nem egyezik 2 eFt-tal, ezen belül 2009. évi saját vagyon 77.635 eFt, a 2010.
évi tartós vagyon 77.634 eFt összegben szerepel a mérlegben.
Mérlegvalódiság, leltár, értékelés, mérlegadatok alátámasztása bizonylatokkal:
2.) 2009. évben a TÁMOP pályázatelőleg utalásakor elmaradt a 3.951.455 Ft előleg
nyilvántartásba vétele a rövid lejáratú kötelezettségek között. (T 41331 - K 44911), mely
könyvelési tételt utólagosan 2010. december 31-i dátummal az 50-es naplón vett
nyilvántartásába az Intézmény.
Fentiek miatt a 2009 évi mérleg 74., 75. sora, azaz a saját tulajdonban levő eszközök
tőkeváltozása 3.951 eFt-tal csökken, a rövid lejáratú kötelezettségek 115., 109. sora
ugyanezen összeggel nő.
A megállapítás kihatása a későbbi időszakokra: 2010. 01. 01-i dátummal a 317/2009.
(XII. 29.) kormányrendelet 40. § (3) bekezdés átmeneti előírása alapján tartós tőkeként kell a
továbbiakban kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló 2010. 01.
01-én meglévő tőke és tőkeváltozás állományának pozitív összegét. Így az intézmény tartós
vagyonát 2010. 01. 01-óta 3.951 eFt-tal magasabb összegben mutatja ki.
3.) 2011. év végi leltárában követelésként 327.667 Ft, valamint 930.048 Ft összeget, mint
TÁMOP elszámolási előleget mutatott ki mérlegében. Ebből 324.667 Ft az időközi
elszámolásban a teljesítésbe beszámított előleg összege, a Közreműködő szervezet az
előleggel csökkentett összeget utalta át az Intézménynek.
___________________________________________________________________________
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A 930.048 Ft összeget az Intézmény a Közreműködő szervezet részére visszautalta 2011.
évben, mint előleg visszautalást. Az Intézmény mindkét összeggel a 44911 számlán
nyilvántartott kötelezettségét (előleg) a tőkeváltozással szemben csökkentette (vegyes
bizonylati feladással).
A követelések közötti kimutatás a 2011. évi mérlegben tévesen szerepelt. Ennek oka, hogy a
költséghelyekre történő könyvelés nem az elkülönített bankszámla (321062 számlaszám)
fogalmi adatai alapján történt (ezen pénzmozgások esetén a bankkal szemben függő számla
szerepel, akárcsak a másik bankszámlára történő átvezetés tételeinél), hanem a elszámolási
bankszámla forgalmi adatai alapján. Az elkülönítet bankszámlára a nettó összeg érkezett be, a beérkezés könyvelési tételének ellenoldala a függő elszámolások – majd azt az előleggel,
azaz az időszaki elszámolásban elismert költségek összegével növelt összegben a főszámlára
átvezette. Az alszámla könyvelési tételének ellenlába újfent a függő tétel volt. A főszámlára
átvezetett összeg került bevételként elszámolásra. Így a függő kiadások számlán maradt az
elszámolt előleg, illetve a visszautalt előleg.
Helyes könyvelés esetén az elkülönített bankszámlára érkező tényleges összeg kerül
bevételként, valamint a vissza utalt összeg bevétel csökkentő tételként könyvelésre, és
kapcsolódó tételként a pénzmozgással nem járó elszámolt előleg rendezése a vagyonnal
szemben. A bankszámlák közötti átvezetéseket a kiegyenlítő számlákkal szemben kellett
volna könyvelnie. Fentiek kihatása: a 2011. évi bevétel és ezáltal a pénzmaradvány 1.258 eFttal magasabb összegben lett kimutatva.
4.) 2010. év végi vevő analitika 21 eFt-tal magasabb, mint a főkönyv és mérlegben szereplő
259 eFt.
5.) Az ellenőrzés 2012. 04. 01-én pénztár ellenőrzést tartott. A házipénztár záró állománya
114.505. Ft, mely összeg a pénztárjelentéssel egyező.
6.) Az Intézmény 2010.01.01-től hatályos Eszközök és Források értékelési szabályzata a 17.
oldalán szabályozza a Rövid lejáratú kötelezettségek értékelését.
Ezen belül: Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is
tartalmazó, a mérleg fordulónapjáig esedékes kötelezettségeket a szervezet által elismert,
számlázott összegben kell kimutatni.
Az ilyen jellegű kötelezettségek mérlegben történő szerepeltetésének nem feltétele, hogy a
számla készítésének időpontja a mérleggel lezárt évben legyen. Minden olyan számlának meg
kell jelenni a mérlegben, amely a beszámoló készítésének – számviteli politikában
meghatározott- időpontjáig megérkezik szervezetünkhöz, és a teljesítés a mérleggel lezárt
évben megtörtént.
Az Intézmény 2010. évben (a számviteli politikában foglaltaktól eltérően) csak az év utolsó
napjáig beérkezett számlákat mutatta ki mérlegében, míg 2011. évben a számviteli politikával
egyezően azon számlákat is felvette, melyek teljesítése a tárgyévben történt, de azok
kiszámlázására később került sor.
Ezek összege a 2. sz. melléklet kimutatása szerint: 1.563 eFt.
___________________________________________________________________________
6

Gyomaendrőd Város Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának és hatékony működésének vizsgálata

Kihatása: A tőkeváltozás változása:
- 2010. évben
- 2011. évben
Egyéb kötelezettségek növekedése 2010. évben:

- 1.563 eFt
+ 1.563 eFt
1.563 eFt

2011. évben mérlegben szereplő szállítói kötelezettség:: 4.264 eFt, mely kötelezettség a
tárgyévben teljesített, de tárgyév után számlázott kötelezettségeket is tartalmazza.
A leltárba felvett – 2012. évben kiállított - szállítói számlák ellenőrzése során az alábbiakat
tapasztaltuk:
− A számviteli politika a mérlegkészítés időpontját február 28-i időponttal szabályozza,
ugyanakkor a mérleg alapjául szolgáló leltár 2012. 02. 29-i dátummal kiállított
számlákat is tartalmaz, melyek összege: 264.744 Ft.
− Az alábbi számlákon a szolgáltatás ugyan valóban 2011. évben megtörtént, azonban a
számlán a teljesítés időpontja megegyezik a számla kiállítás időpontjával.
o Wellmed Bt.
4779444 számla
331.409 Ft
o Dr. Felber Magdolna
2346999 számla
214.162 Ft
2346933 számla
239.914 Ft
o Dr. Felber Magdolna
Összesen:
785.485 Ft,
mely tételeket formai eltérés miatt nem szerepeltethetett volna leltárértékében.
Fentiek alapján a 2011. évi tőkeváltozás 1.049 eFt-tal alacsonyabb értékben lett kimutatva. Az
összehasonlíthatóság elve alapján az értékelési eljárás változásából adódó hatást a szöveges
beszámolóban kell bemutatni.
7.) A 2010. és 2011. évi kitöltési útmutató előírásai szerint „Év végén leltározás alapján kell
a szállítók állományát megállapítani, majd értékelni. A leltározás alapbizonylata a partner
által kibocsátott egyenlegközlőben szereplő érték, melyet visszaigazolt az államháztartás
szervezete.”
Az intézmény év végi mérleg leltárában a vevő és szállító egyenlegeket alapvetően saját –
vissza nem igazolt – kimutatásuk szerint veszik fel. A vevők részére az egyenlegközlő levelek
ugyan kiküldésre kerülnek, ugyanakkor azok visszaigazolását nem követelik meg. A szállítói
egyenlegközlő leveleket a szállítók általában nem küldték meg.
8.) Az előző ellenőrzési jelentés kitért arra, hogy a 2008. és 2009. évi mérlegben adóssal
szembeni követelésként szerepel 1.760 ezer Ft, amely egy 10 évvel korábbi jogerős bírósági
végzésen alapuló „kártérítési” követelés.
Az akkori jelentés szerint lenne a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 5. § (3) pontjának
utolsó mondata alapján: „A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az Áht. 108. § (2)
bekezdés szerinti követelés elengedésnek.”
A leírt követelés továbbra is nyilvántartható a 0-s számlaosztályban, egy jövőbeni megtérülés
esélyére várakozva.
___________________________________________________________________________
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Az 1.760 eFt követelés mérlegben való szerepeltetése helytelen, mivel a piaci értéke nulla és
emiatt 100 %-os mértékű értékvesztést kellett volna elszámolni - a leírást tiltó KT határozat
birtokában is - a számviteli kormányrendelet 31. § alapján. E szakasz 5. bekezdése kimondja:
„A követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés elengedésnek, illetve
törlésnek.”
Az intézmény ezen követelését 2010. évi mérlegében még szerepeltette, változatlan értékben
került kimutatásra, annak kivezetése 2011 évben történt meg a tőkeváltozással szemben. A
követelést a „0” – ás számlaosztályban továbbra is nyilván tartja.
III. Az intézmény bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése
9.) A kiadások költségnemenkénti elszámolása és a bevételek jogcímek szerinti kimutatása,
valamint a szakfeladatokon történő kiadás és bevétel elszámolás a 249/2000. (XII. 24.)
kormányrendelet, valamint az államháztartási törvény és államháztartási kormányrendelet
utasításainak figyelembe vételével történt. Az önkormányzati költségvetési rendeletekben
jóváhagyott és módosított kiadási előirányzatokat betartották.
2010. évi adatok:
Járóbeteg Járóbeteg Egyéb eü. Összesen
szakellátás gondozás
feladat
(eFt)
Személyi juttatások
33.476
241
31.840
65.557
Munkaadót terhelő járulékok
8.283
58
8.312
16.653
Dologi kiadások
45.387
571
18.741
64.699
ebből: vásárolt közszolgáltatások
31.595
328
3.594
35.517
Működési kiadások összesen
87.146
870
58.893
146.909
Felhalmozási kiadások
5.729
0
1.050
6.779
Költségvetési kiadások összesen
92.875
870
59.943
153.688
Intézményi bevételek
1.133
0
2.816
3.949
Önkormányzati támogatás
6.508
0
1.167
7.675
Állami és egyéb támogatás
80.156
4.516
58.129
142.801
Működési bevételek összesen
87.797
4.516
62.112
154.425
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
11.182
118
1.972
13.272
Költségvetési bevételek összesen
98.979
4.634
64.084
167.697
Bevétel-kiadás egyenlege
6.104
3.764
4.141
14.009
Megnevezés
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2011. évi adatok:
Járóbeteg Járóbeteg Egyéb eü. Összesen
szakellátás gondozás feladatok
(eFt)
Személyi juttatások
29.898
518
37.303
67.719
Munkaadót terhelő járulékok
7.295
125
9.382
16.802
Dologi kiadások
44.412
891
19.046
64.349
ebből: vásárolt közszolgáltatások
31.821
481
1.343
33.645
Működési kiadások összesen
81.605
1.534
65.731
148.870
Felhalmozási kiadások
1.751
0
287
2.038
Költségvetési kiadások összesen
83.356
1.534
66.018
150.908
Intézményi bevételek
1.304
2
3.535
4.841
Önkormányzati támogatás
6.306
0
136
6.442
Állami és egyéb támogatás
81.312
4.179
148.289
62.798
Működési bevételek összesen
88.922
4.181
66.469
159.572
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10.189
183
5 675
16.047
Költségvetési bevételek összesen
99.111
4.364
72.144
175.619
Bevétel-kiadás egyenlege
15.755
2.830
6.126
24.711
Megnevezés

Bevételek
Bevételek alakulása 2010. évben:
Me.: eFt
Bevételi kategória

Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
(%)

Intézményi működési bevételek

3.752

3.752

3.949

105

Működési célú támogatás értékű
bevételek fejezeti kezelésű
előirányzatból hazai programokra

5.700

5.700

2.195

38

112.996

124.529

140.606

113

Eredeti
előirányzat
3.654

Me.: eFt
Módosított
Teljesítés
Teljesítés
előirányzat
(%)
3.654
4.841
132

Működési célú támogatás értékű
bevételek tb. alapoktól
Bevételek alakulása 2011. évben:
Bevételi kategória

Intézményi működési bevétel
Támogatás értékű műk. bevétel
fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s
5.144
5.144
4.829
94
programokra és azok hazai
társfinanszírozására
___________________________________________________________________________
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Támogatás értékű műk. bevétel tb.
alapból
Támogatás értékű műk. bevétel
elkülönített állami pénzalaptól

128.067

135.429

142.951

106

0

256

509

199

2010. évben az OEP elszámolás határidejének változása miatt 13. havi OEP finanszírozási
teljesítés történt, mely a szokásos bevételi szintnél 7.755 eFt-tal magasabb bevételt
eredményezett. Így az adatok csak a korrekciós tétel kiszűrésével hasonlíthatók össze.
Az intézmény bevételeinek alakulása:
Me.: eFt
Bevételi kategória

2009.
év

2010.
év

2010. év
korrigált

2011.
év

Me.: %
2010/
2009

2010/2009
korrigált

2011/
2010

2011/2010
korrigált

Intézményi működési
bevétel

3.479

2.951

2.951

3.684

0,85

0,85

1,25

1,25

Támogatás értékű műk.
bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól EU-s
programokra és azok
hazai társfinanszírozására

3.951

2.195

2.195

4.829

0,56

0,56

2,20

2,20

136.402

140.606

132.851

142.951

1,03

0,97

1,02

1,08

160

0

0

509

0,00

0,00

-

-

107

-

-

-

0,00

0,00

-

-

Önkormányzati támogatás

7.465

8.251

8.251

6.442

1,11

1,11

0,78

0,78

Pénzügyi bevételek

1.584

998

998

1.157

0,63

0,63

1,16

1,16

153.148

155.001

147.246

159.572

1,01

0,96

1,03

1,08

Támogatás értékű műk.
bevétel tb. alapból
Támogatás értékű műk.
bevétel elkülönített állami
pénzalaptól
Egyéb államháztartáson
kívüli bevétel

Összesen

Az összehasonlító adatokból látható, hogy a korrigált 2010. évi OEP bevétellel számolva a
2010. évi bevétel 3 %-kal elmarad a 2009. évi bevételhez képest, míg 2011. évben 8 %-kal
nőtt 2010. korrigált bevételéhez képest.
Az önkormányzati támogatás megoszlása működés és felhalmozás célra az alábbi volt:
Me.: eFt
2010. évben
Működési kiadásokra
Felhalmozási kiadásokra
Összesen

8.251
0
8.251

2011. évben
6.442
0
6.442

Változás %-a
78
78
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10

Gyomaendrőd Város Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának és hatékony működésének vizsgálata

Kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások
10.) Az intézményben dolgozók jogviszonya változatos. Jelenleg 10 fő orvos rendel
vállalkozási, azaz szerződéses formában. Az ő teljesítésük és költségük a dologi kiadások
között jelentkezik. A kiadások több mint felét teszik ki a személyi juttatások és a munkáltató
által fizetendő közterhek.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) kormányrendelet előírásainak figyelembevételével 5 fő munkavállaló
kinevezését, annak módosításait, a képzettséget igazoló bizonyítványokat, a fizetési
besorolásra, pótlékokra, kötelező előléptetésre vonatkozó dokumentumokat és számításokat
ellenőriztem a személyi dossziék alapján.
A személyi anyagok hajtogatós dossziéban vannak tárolva. Javasoljuk az anyagok fűzött
formában történő tárolását.
A kinevezési okirat, besorolási bér megállapítását, a munkaköri leírásokat rendben találtuk.
Az Intézmény a kereseteket a garantált bérminimumra kiegészítette.
Az orvosok esetében a rendelet szerinti besorolási bért az intézmény eltérítette saját
hatáskörben. A nem rendszeres jövedelmeket (kiküldetés, étkezési utalványok) a pénztáros
nyilvántartása alapján tételesen adja fel a bérszámfejtés, az eseti megbízásokat KIR –ben
számfejti, illetve az alkalmazottak távolléti adatait, illetve helyettesítési adatait a KIR
rendszerben rögzíti. Majd a MÁK által kért papír alapú kimutatásokat (kinevezési,
megszűnési okmányok, szabadság lista) megküldi.
A KIR a számfejtéseket elvégzi, és a bérelszámolás és finanszírozási összesítőt elektronikus
úton az Intézménynek megküldi. A gazdasági osztály ezen túlmenően saját, Excel táblázatban
vezetett havi bontású nyilvántartást vezet valamennyi személyi jellegű költségelemeiről,
azokat meghatározott arányban a szakfeladatok között felosztja, és elkészíti a bérfeladás
vegyes bizonylatának alapjául szolgáló kimutatásokat.
A 62-es főkönyvi számra gyűjtött általános költségeket külön programmodul a programban
paraméterezett (számviteli politikában meghatározott) viszonyszámok alapján osztja szét a
szakfeladatokra, amikor ezt a modult a könyvelő elindítja (azaz maga a feladás nem
automatikus).
Szúrópróbaszerűen ellenőriztem a 2010. június, augusztus, október valamint a 2011. február,
augusztus havi helyettesítési elszámolást, valamint az IMI bérprogrammal előállított
bérlistákat, bérjegyzéket, bérfeladást.
A vezetőállásúak és a jól képzett szakorvosok Kjt. szerint járó alapilletményét
intézményvezetői hatáskörben növelték. A 2010. december havi bérjegyzék szerint 9 főnél
összesen 593 ezer Ft/hó bérkorrekció került elszámolásra a garantált bér részeként.
___________________________________________________________________________
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Az SZMSZ-ben szabályozott módon jubileumi jutalmazásra került sor, valamint az szja
törvény szerint kedvezményesen adható természetbeni juttatásokat nyújtják a teljes és
részmunkaidős alkalmazottaknak
Bérpótlékok alakulása
Egyéb kötelező illetmény pótlék
- vezetői
- munkahelyi
Egyéb feltételtől függő pótlék
- területi pótlék
- egyéb pótlék
Jubileumi jutalom
Jutalom
Kereset kiegészítés
2010. 01. hó *
2010. 03 hó *
saját hatáskörben
Illetmény kiegészítés
*316/2009 (XIII. 28.) kormányrendelet

2010. évi
létszám

2010. évi
pótlék
2.150
2
9

2011. évi
létszám

2011. évi
pótlék
2.149

2
10
258

2
2
3

217
2
2

2.023

1.225
1.103
1.066

1

392
5.164

19
18

5.164
1.446

Az engedélyezett létszám 2010. évben 28 fő, 2011. évben 30 fő volt az engedélyezett
létszámhely betöltése 1-2 nővér esetében tartósan nem történt meg, melyet helyettesítéssel
pótoltak.
Az Intézmény „Az egészségügyi ellátás állás-és létszámkimutatását” a KSH felé határidőben
leadta.
Munkaadót terhelő járulékok
Kiszámítása az IMI központi bérprogrammal történt, aktuális %-os, vagy tételes mértékkel. A
főkönyvi könyveléshez feladást készít a program. (5 fő esetében kontrollálva.)
Dologi kiadások
A dologi kiadásokat (gyógyszer, nyomtatvány, festékpatron, munkaruha készletbeszerzések,
kis értékű tárgyi eszközök vétele, fenntartási, üzemeltetési költségek, stb.) közvetlenül a
szakfeladatokra könyvelték a beszerzési számlák tartalma alapján, illetve az intézményi közös
költségeket – egyes bérek kivételével - felosztották a számviteli politikában rögzített %-os
mérték alapján, melyet a rendelési idő és az esetszámok függvényében alakítottak ki.
Az energiafelhasználás (víz, áram, gáz) értéke mért adatok alapul vételével, energetikusi
szakvélemény alapján került megosztásra a tevékenységek, szakrendelések között. A
háziorvosok felé továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokat elkülönítve tartották nyilván.
___________________________________________________________________________
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Jelentős dologi kiadásnak számít a közreműködő szakorvosoktól vásárolt egészségügyi
közszolgáltatás, amelyet OEP finanszírozási forrásból fedeztek.
Jelenleg 10 fő orvos rendel vállalkozási, azaz szerződéses formában. Esetükben jellemző,
hogy az OEP finanszírozás 55 %-át számlázhatják ki. Az elszámolásokat a gazdasági osztály
végzi a rendelkezésre álló elfogadott OEP adatok alapján.
Egy fő óradíj elszámolással lett szerződtetve.
Az infrastruktúrát és az asszisztenciát az Intézmény biztosítja, azonban ezeket a költségeket,
valamint az általános költségeket is az adott szakfeladatokra felosztja.
Vásárolt egészségügyi szolgáltatás értéke:
- 2010. évben:
- 2011. évben:
IV.

35.516 eFt
33.645 eFt

Az intézmény vagyonnyilvántartásának ellenőrzése

11.) Az Intézmény két évente végez teljes körű tételes tárgyi eszköz leltárt. A vizsgált
időszakban 2010. évben kerültek az immateriális javak és a tárgyi eszközök tételes
leltározásra. Az intézet a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően készítette elő a
folyamatot és vezette le.
2010. 06. 01-i dátummal kiadta leltározási ütemtervét, melyben megjelölte a leltározás
időpontját, előzetesen kijelölte a leltározásban részt vevőket és az ellenőr személyét. A
leltározási ütemtervet az érintettek átvették.
2010. 09. 14-én kinyomtatták a tárgyi eszköz programból a biankó alleltárakat, azaz az egyes
kiadási helyeken nyilvántartott eszközök listáját mennyiség és darabszám nélkül.
2010. 11. 17-i dátummal leltározási utasítás került kiadásra, melyben a leltározással
kapcsolatos valamennyi szükséges információ szerepel.
A leltározás előtt jegyzőkönyv került felvételre, valamint kiadásra kerültek a leltárfelelősök
megbízó levelei. A leltárról a leltárfelelős részéről nyilatkozat lett felvéve, valamint a
leltározás befejeztével újfent jegyzőkönyv készült.
A leltár során a „biankó jegyzéken” a leltározók a ténylegesen fellelt eszközöket felvezették.
Észrevételezzük, hogy ezen a bizonylaton nem szerepel a tényleges felvétel időpontjának
dátuma.
A tételesen leltározott eszközöket a tárgyi eszköz programban rögzítették, mely ezek után a
tényleges és a készlet közötti különbözeteket kimutatta, illetve azok rendezése megtörtént.
(A tételes valós mennyiségi felmérést az alábbi eset igazolja: Pl.: dr. Jánosik orvos úrnak
kiadott eszközök leltározása során a biankó alleltáron nem szereplő három tétel is leltározásra
___________________________________________________________________________
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került, melynek oka az volt, hogy a listákat már 2010. 09. 14-én kinyomtatták, ezen három
tétel beszerzése ez időpont után történt.)
Fentiek alapján megállapítható, hogy az Intézmény eszközei leltározását szabályszerűen
végezte.
Az éves költségvetési beszámoló 38. sz. jelentőlapja tartalmazza a befektetett eszközök
állományának alakulását és részletezését a POLISZ programban végrehajtott főkönyvi
könyvelés adatai alapján.

A befektetett eszközök összetétele 2010. és 2011. évben az alábbi:
Me.: eFt

Immateriális javak össz.
- szoftver

2010. 12. 31.
Bruttó Elszámolt
érték
écs
919
160

Nettó
érték
759

2011. 12. 31.
Bruttó Elszámolt
érték
écs
919
464

Nettó
érték
455

919

160

759

919

464

455

Tárgyi eszközök össz.

163.739

89.995

73.781

164.637

96.418

68.219

- ingatlanok
- gépek, berend., felszer.
- járművek

79.390
84.349
-

25.186
64.772
-

54.204
19.577
-

80.917
83.720
-

26.680
69.738
-

54.237
13.982
-

164.658

90.155

74.540

165.556

96.882

68.674

Befektetett eszközök össz.

Az előző ellenőrzés által észrevételezett 1.440 eFt összegű eltérést az Intézmény 2010-ben
rendezte, azaz visszavezette a „0”-ra leírt, illetve ÉCS főkönyvi állományi számlákra.
Külön alszámlák mutatják a 0-ig leírt, de még használatban lévő vagyontárgyak állományát,
az alábbiak szerint:
Me.: eFt

Bruttó értéken belül a teljesen
leírt eszk. állománya

- ingatlan
- gép, felszerelés
Leírt eszközök %-os aránya

2010. 12. 31.
Bruttó Elszámolt
Nettó
érték
érték
écs
40.321
40.321
0
190
40.133
24,49

190
40.133
44,72

0
0

2011. 12. 31.
Bruttó Elszámolt
érték
écs
59.150
59.150
190
58.960
35,73

190
58.960
61,05

Nettó
érték
0
0
0
-

„ O”-ás számlaosztályba átvezetés az alábbi összegekben történt:
- 2010. évben:
- 2011. évben:

5.083.690 Ft
17.207.880 Ft

___________________________________________________________________________
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Mindkét évben sor került selejtezésre, amelynek dokumentáltsága szabályszerű, a belső
szabályzatban előírtaknak megfelelő.
Selejtezés az alábbi értékben történt:
- 2010. évben:
- 2011. évben:

2.321.363 Ft
1.140.815 Ft

Az amortizáció elszámolását a 249/2000. (XII. 29.) kormányrendeletben előírtak szerint
végezték el. A vagyontárgyak elhasználódásának mértéke:
Me.: eFt
2010. 12. 31
2011. 12. 31
Gépek,
Imm.
Gépek,
Ingatlan
Összesen
Ingatlan
felszer.
javak
felszer.
31,72
76,79
54,75
50,49
32,97
83,30
ÉCS/bruttó eszköz %-a
68,27
23,21
45,27
49,51
67,03
16,71
Nettó/bruttó eszköz %-a

Összesen
58,52
41,48

Karbantartási költségszámlán elszámolt tételek közül szúrópróbaszerűen 2010. évben négy
nagyobb összegű tételt, alapvetően épület karbantartási munkákat ellenőriztünk. A
szerződések, teljesítés igazolások és számla tartalom alapján megállapítottuk, hogy az
elvégzett munkák valóban karbantartási munkák voltak (épület belső tisztasági festés,
hibajavítások).
V. Szakmai alapadatok elemzése a hatékonyság mérése
A Mérlegadatok 2010.-2011. év vonatkozásában nem összehasonlítható adatokat
tartalmaznak, mivel 2010. évben az OEP 13. havi elszámolást utalt (7.755 eFt), valamint az
év végi szállító állomány értékelésének eltérése 2010., 2011. év között (1.563 eFt) torzítja az
összehasonlíthatóságot.
A szokásos mutatószámokon túlmenően elsődlegesen szeretném felhívni a figyelmet a saját
tőke és a tartalékok összegének alakulására, mely adat alapvetően az intézmény valós
vagyonának alakulását mutatja.
Mérleg szerinti adatok:

Tartós tőke
Tőkeváltozások
Értékelési tartalék
Saját tőke összesen
Tartalékok összesen
Saját tőke+tartalék

2009. év
16.753
60.882
77.635
18.801
96.436

2010. év
77.634
-4.982
72.652
19.538
92.190

Me.: eFt
2011. év
77.634
-15.067
62.567
28.202
90.769

___________________________________________________________________________
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A mérlegadatok vizsgálatánál tett megállapítások kihatása:
TÁMOP 2009 évi előleg miatt:
2009. évi tőkeváltozás változása:
2010. évi tartós tőke változása:

-3.951 eFt
-3.951 eFt

2011. évi TÁMOP előleg elszámolása miatt:
2011. évi pénzmaradvány, ill. tartalék változása:

-1.258 eFt

Vevőkövetelés miatt:
2010. évi tőkeváltozás változása:
2011. évi tőkeváltozás változása:

21 eFt
-21 eFt

2010. évi szállítói állomány változása miatt:
2010. évi tőkeváltozás változása:
2011. évi tőkeváltozás változása:

-1.563 eFt
1.563 eFt

Fenti korrekciós tételekkel: TÁMOP előleg elszámolással korrigált
Év
Tartós tőke
Tőkeváltozások
Értékelési tartalék
Saját tőke összesen
Tartalékok összesen
Saját tőke + tartalék

2009. év
16.753
56.931
73.684
18.801
92.485

2010. év
73.683
- 2.573
71.110
19.538
90.648

Me.: eFt
2011. év
73.683
- 11.116
62.567
26.944
89.511

A sajátos pénzforgalmi elszámolás miatt 2011. évben a magas pénzmaradvány ellenére ezen
összesített adatok folyamatos vagyonvesztést mutatnak. Még kedvezőtlenebb a kép, ha az
eseti működési célú TÁMOP támogatások összegét is levonjuk (2010. évben 2.195 eFt, 2011.
évben 4.829 eFt ), azaz a „szokásos üzletvitel szerinti saját vagyon” ezen összegekkel
alacsonyabb lenne.
A vagyonváltozásban, illetve vagyonvesztésben a sajátos pénzforgalmi elszámolás miatt
megjelenik a tárgyi eszközök amortizációja, így amennyiben a fent számított vagyonvesztés
fennáll, úgy a tárgyi eszközök azonos szintű utánpótlásának fedezete csökken.

___________________________________________________________________________
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A mérlegadatok alapján számított mutatószámok:
2010. év
Befektetett eszközök aránymutatói 1.
Befektetett eszközök aránymutatói 2.
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója
Szabad forgóeszközök
Tőkefeszültségi mutató
Tőkefinanszírozási mutató
Eladósodottsági mutató
Likviditási gyorsráta
Likviditási gyorsráta II.
Likviditási ráta
Befektetett eszközök fedezettsége
A mutatók számítását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

76,10 %
31,41 %
0,80 %
84,32 %
6,25 %
26,89 %
5,89 %
432,98 %
482,29 %
571,96 %
123,68 %

Me.: %
2011. év
70,27 %
42,31 %
1,64 %
92,52 %
7,67 %
45,07 %
7,12 %
380,93 %
386,30 %
417,55 %
132,17 %

Az Intézmény 2010-2011. évben a hatékonyság növelése érdekében jelentős átszervezéseket
hajtott végre. Általános költségeit havonta felosztja a szakfeladatokra. Havi rendszerességgel
értékeli a szakfeladatok teljesítmény mutatóit, összehasonlítva a korábbi időszakok, illetve a
rendelkezésre álló országos adatokkal.
Éves szöveges beszámolójában bemutatja az intézmény működési adatait, az egyes
szakfeladatok hatékonyságát, illetve egyes, a működést jellemző mutatószámokat.
Valamennyi paraméter kiváló, kiegyensúlyozott gazdasági tevékenységet, növekvő, jelentős
összegű pénzmaradványt mutat, és az országos átlagnál hatékonyabb szakfeladati
hatékonyság jellemzi az intézmény működését.
A szakfeladatok hatékonysága az alábbiak szerint alakult:
Egy órára jutó eset és beavatkozás változása:
1 órára jutó eset
Szakrendelés

Változás
%

2009. 2010. 2011.
2010/2009
év
év
év
2,94
2,90
2,84
98

1 órára jutó
beavatkozás
2009. 2010. 2011.
2011/2010
év
év
év
98
9,83
8,78
7,71

Változás %

Változás %

Változás %

2010/2009

2011/2010

89

88

Sebészet

2,73

2,92

3,42

107

117

9,23

7,40

9,45

80

128

Nőgyógyászat
Fül-orrgégegyógy.
Szemészet

2,52

3,63

4,02

144

111

5,92

8,21

9,14

139

111

4,11

5,02

5,29

122

105

23,27

29,39

28,95

126

99

3,76

4,82

4,97

128

103

27,32

30,06

27,84

110

93

Belgyógyászat

Bőrgyógyászat

3,38

4,35

5,22

129

120

14,60

20,32

20,21

139

99

Ideggyógyászat

6,27

1,55

1,74

25

113

42,65

11,24

13,16

26

117

Ortopédia

5,73

4,68

5,54

82

118

14,08

18,44

19,20

131

104

Urológia

5,03

4,86

4,37

97

90

34,49

31,32

28,62

91

91
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Reumatológia

5,94

5,77

5,68

97

99

40,66

26,69

23,44

66

88

Pszichiátria

9,07

3,29

3,60

36

110

41,30

15,36

17,04

37

111

Tüdőgyógy+gond

1,63

1,92

2,30

118

119

9,94

9,76

10,82

98

111

Labor

3,75

10,46

11,22

279

107

9,89

34,64

37,09

350

107

Röntgen + UH

3,87

3,95

4,11

102

104

11,89

11,00

8,67

92

79

Fizioterápia

4,41

6,28

5,88

142

94

13,20

20,22

18,28

153

90

Gyógytorna

7,38

2,56

2,27

35

89

76,03

26,76

28,67

35

107

Egy órára jutó pontszám, és teljesítmény változása:
Változás Változás
Változás Változás
1 órára jutó teljesítmény
%
%
%
%
2011.
2009. 2010. 2011.
2010/2009 2011/2010
2010/2009 2011/2010
év
év
év
év

1 órára jutó pont
Szakrendelés

2009.
év

2010.
év

Belgyógyászat

4.304

3.890

3.725

90

96

4.820

4.218

4.226

88

100

Sebészet

4.341

3.641

4.034

84

111

4.814

3.950

4.623

82

117

Nőgyógyászat

2.017

2.949

3.397

146

115

2.258

3.152

3.758

140

119

Fül-orr-gégegyógy.

5.978

7.440

7.871

124

106

6.696

8.059

8.915

120

111

Szemészet

6.010

8.301

8.073

138

97

6.706

8.989

9.219

134

103

Bőrgyógyászat

6.634

8.784

9.813

132

112

7.186

9.450

11.088

132

117

Ideggyógyászat

9.989

2.728

3.209

27

118

11.137

2.639

3.657

24

139

Ortopédia

5.488

5.677

6.194

103

109

6.003

6.230

7.163

104

115

Urológia

6.848

6.071

5.618

89

93

7.592

6.414

6.272

84

98

Reumatológia

6.932

7.272

7.421

105

102

7.665

7.893

8.504

103

108

15.348

5.652

6.279

37

111

17.353

5.667

7.279

33

128

4.784

5.066

5.540

106

109

5.384

5.520

6.295

103

114

428

1.525

1.643

356

108

485

1.604

1.815

330

113

Röntgen + UH

6.746

6.315

6.240

94

99

7.548

6.880

7.124

91

104

Fizioterápia

2.595

4.057

3.692

156

91

2.866

4.416

4.185

154

95

Gyógytorna

11.332

3.798

3.867

34

102

12.507

4.130

4.405

33

107

4.912

4.869

5.022

99

103

5.469

5.241

5.706

96

109

Pszichiátria
Tüdőgyógy+gond.
Labor

Intézmény átlag

A mutatók számítása az OEP elszámolás alapján készült, így azok a szaktevékenységek
átszervezésből adódó változásait jól tükrözik. Az alapadatokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.
Fenti adatokból megállapítható, hogy a hatékonyság a 2010. évi átszervezések eredményeként
javult.
Az intézmény rendelkezik 2010. évre országos adatokkal is. Az alábbi táblázat az intézményi
adatokat az országos adatokkal hasonlítja össze:
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2010. év teljesítmény mutatói (2009. 10. 01 - 2010. 09. 30.)

Szakrendelés

Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-orr-gégegyógy.
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógy+gond.
Labor
Röntgen + UH
Fizioterápia
Gyógytorna
Intézményi össz.

1 órára jutó
esetszám
Országos
Int. átlag
átlag
2,90
2,59
2,92
3,93
3,63
4,12
5,02
4,26
4,82
3,35
4,35
4,68
1,55
2,28
4,68
3,49
4,86
4,26
5,77
4,4
3,29
2,93
1,92
4,18
10,46 nincs adat
3,95
3,94
6,28
4,8
2,56
5,43
-

Eltérés
%-ban
112
74
88
118
144
93
68
134
114
131
112
46
n.a.
100
131
47
-

1 órára jutó
beavatkozás
Országos
Int. átlag
átlag
8,78
6,58
7,40
11,22
8,21
8,39
29,39
14,87
30,06
17,75
20,32
15,1
11,24
14,59
18,44
13,06
31,32
12,77
26,69
20,08
15,36
10,91
9,76
15,33
34,64
n.a.
11,00
9,66
20,22
20,32
26,76
24,04
-

Eltérés
%-ban
133
66
98
198
169
135
77
141
245
133
141
64
n.a.
114
100
111
-

2010. év teljesítmény mutatói (2009. 10. 01 - 2010. 09. 30.)
1 órára jutó pont
Eltérés
1 órára jutó díj
Eltérés
Szakrendelés
Országos
Országos
Int. átlag
%-ban Int. átlag
%-ban
átlag
átlag
3.890
2.706
4.218
3.420
Belgyógyászat
144
123
3.641
4.731
3.950
6.062
Sebészet
77
65
2.949
3.851
3.152
4.868
Nőgyógyászat
77
65
7.440
4.364
8.059
5.489
Fül-orr-gégegyógy.
170
147
8.301
4.947
8.989
6.201
Szemészet
168
145
8.784
5.792
9.450
7.356
Bőrgyógyászat
152
128
2.728
4.197
2.639
5.258
Ideggyógyászat
65
50
5.677
4.014
6.230
5.143
Ortopédia
141
121
6.071
5.126
6.414
6.454
Urológia
118
99
7.272
4.635
7.893
5.850
Reumatológia
157
135
5.652
5.946
5.667
6.930
Pszichiátria
95
82
5.066
7.291
5.520
9.015
Tüdőgyógy + gond.
69
61
1.525
n.a.
1.604
n.a.
Labor
n.a.
n.a.
___________________________________________________________________________
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Röntgen + UH
Fizioterápia
Gyógytorna
Intézményi össz.

6.315
4.057
3.798
-

6.812
3.709
4.198
-

93
109
90
-

6.880
4.416
4.130
-

8.381
4.550
5.078
-

82
97
81
-

Mint az a táblázatokból is látható az összehasonlítási adatok igen vegyes képet mutatnak a
szakfeladat bontás szerint.
Összességében megállapítható, hogy az intézmény jól szervezett, a szakfeladatok működését,
gazdálkodását folyamatosan figyelemmel kíséri, a jogszabályi lehetőségek keretei között az
orvosi óraszámokat átcsoportosította a hatékonyság növelése érdekében. Folyamatosan
figyelemmel kíséri az országos adatok alakulását, valamint a betegelégedettségi mutatókat.
A kimutatások szerint az országos átlagnál hatékonyabban működik, ugyanakkor messze
menő következtetéseket jelen vizsgálat nem tud levonni, mivel az alapadatokra ható tényezők
oly sokrétűek, összetettek, és specifikusak, hogy valójában egzakt módon nem
összehasonlíthatók. Már csak azért sem, mert az egyes szakfeladatok finanszírozási normái
eltérőek, a gyakorlatban ellátható esetszámra vetítve eltérő finanszírozási feltételeket
teremtenek.
Néhány szakfeladat esetében az alábbi mutatószámokat vizsgáltuk meg 2011. évben:
Státusz
Bőrgyógyászat
Fül-orr-gége
Képalkotó
diagnosztika
Nőgyógyászat
Belgyógyászat

vállalkozó
vállalkozó
Közalk.
közalk.
közalk.

Bevétel
(Ft/év)
5.705.784
9.088.562

Kiadás
(Ft/év)
4.213.317
6.221.051

10.624.197
7.502.569
8.003.305

11.985.198
9.215.489
9.234.130

Óraszám

Esetszám

480
960

2.507
5.080

1.440
1.728
1.824

5.913
6.951
5.184

Mutatók
Bevétel/eset Bevétel/óra
szám
szám

Bőrgyógyászat
Fül-orr-gége
Képalkotó
diagnosztika
Nőgyógyászat
Belgyógyászat

Egy órára
eső
esetszám

Kiadás/eset
szám

2.275,9
1.789,1

11.887,1
9.467,3

5,2
5,3

1.680,6
1.224,6

1.796,8
1.079,4
1.543,8

7.377,9
4.341,8
4.387,8

4,1
4,0
2,8

2.026,9
1.325,8
1.781,3
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Látható, hogy az egyes szakfeladatok egy órára eső esetszáma jelentősen eltérhet, az
esetszámra vetített bevétel és az egy órára eső bevétel nem azonos mértékben változik az
egyes szakfeladatok esetében, illetőleg a finanszírozási kiadásokkal szemben álló bevételek az
egyes szakfeladatok esetében jelentősen eltérnek.

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

→Javasoljuk a számlák formai megfelelőségének teljes körű ellenőrzését, illetve amennyiben
az nem felel meg az előírásoknak, úgy azt módosításra vissza kell adni. A revízió a
pénztárbizonylatok ellenőrzése kapcsán találkozott olyan számlával mely a dolgozó nevére
és címére, valamint az intézmény nevére lett kiállítva (Péter-Szabó Hajnalka e.v. OQ0EA
0744110 számla 2010. 12. 15).
→Javasoljuk az év végi leltárakat visszaigazolt egyenlegközlőkkel alátámasztani.
→A bank és pénztár könyvelési alapbizonylatokra azok kontírozása nem kerül felvezetésre, a
bizonylatokhoz külön kontírozási ív nem kerül csatolásra. Az adott bizonylat kontírozása
gyakorlatilag csak az adott könyvelési naplón lelhető fel, így azok ellenőrzése
meglehetősen nehézkes. Javasoljuk kontírozási jegyzék készítését, vagy a kiadási
utalványon a kontírozás felvezetését.
→A személyi anyagok hajtogatós dossziéban vannak tárolva. Javasoljuk az anyagok fűzött
formában történő tárolását.
→A számviteli politikában javasoljuk a mérlegkészítés időpontját (költségvetési évet követő
február 28.) módosítani, amennyiben az Intézmény szökőévben a február 29-i dátumú
számlákat is fel kívánja venni a költségvetési év kimutatásaiba.
→Az értékelési szabályzatban javasoljuk szabályozni a közüzemi számlák elszámolását a
költségvetési évek között.
→Az Intézménynél a betegforgalommal kapcsolatos adatokat elkülönülten működő rendszer
kezeli központi szerveren. A szerver naponta készít biztonsági mentést, azaz a hardver,
azaz egyedi tároló eszköz meghibásodásból eredő kockázattal az Intézmény számolt.
→A szabályzat kockázati tényezőként kiemeli a külső behatások (természeti károk, fizikai
károsodás) kockázatát, azonban erre vonatkozóan megoldás mindez ideig nem született,
azaz amennyiben maga a szerver fizikailag megsemmisül, vagy eltulajdonítják, úgy az
adatok helyre állítása nem biztosított.
→A „Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá
a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről” esetében
javasoljuk, hogy ezen szabályzatban foglaltak egy része olyan nyilvános információ, mely
megismerését az intézmény területén vagy más módon mindenki számára elérhetővé
kellene tenni
→Felhívnánk az Intézmény figyelmét 2011. évi CXII. tv.-ben foglaltakra
___________________________________________________________________________
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Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem. Az ellenőrzést
lezártnak tekintem.
Kérem a belső ellenőrzési jelentésem szíves elfogadását.
Békéscsaba, 2012. április 05.

_______________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

___________________________
Medovarszki Zoltán Pál
belső ellenőr

___________________________________________________________________________
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását egyetértésnek
kell tekinteni.),
észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. …………… hó ….. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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1. számú melléklet
Szabályzatok
Az Intézmény az alábbi szabályzatokkal rendelkezik:
-

Szervezeti és Működési Szabályzat (aktualizálva 2010. 01. 01, 2011. 11. 30.) aláírt
megismerési lista mellékelve (39 aláírás)
Ügyrend
Számviteli politika (2011. 02. 01., hatályos 2011. 01. 01-től). A szabályzat rögzíti
egyes költségek szakfeladatok közötti felosztási rendszerét is.
Bizonylati rend (2010. 02. 10., hatályos 2010. 01. 01.)
Eszközök és források értékelési szabályzata
Önköltség számítási szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Pénzkezelési szabályzat (megismerési nyilatkozat mellékelve)
Fizetési előleg kifizetésének szabályzata
Gazdálkodási szabályzat
Helyiségek, berendezések használatának szabályzata
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének szabályzata
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata
Kiküldetési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Beszerzések lebonyolításának szabályzata
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
Számítástechnikai védelmi szabályzat
A Városi egészségügyi intézmény esélyegyenlőségi terve
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá
a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere ( 2008.08.01 )
Belső kontrollrendszer (2010. 04. 01.)

___________________________________________________________________________
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2. számú melléklet
2010. évi teljesítésű 2011. február 28-ig beérkezett számlák:
Név
Ágoston Lajos
Bakosné és Tsa Bt.
Bakosné és Tsa Bt.
Csaba tv
Dolomed Bt.
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Hejazi és tsa Bt.
Dr. Szilágyi és Társa Bt.
Dr. Varga Géza
Összesen

Számlaszám
1153772
414446
414447
1489378
2508934
952629
9312919
6147789
5533966

Számla értéke (Ft)
106.529
289.880
187.350
104.545
339.459
30.040
375.618
94.986
34.360
1.562.767
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3. számú melléklet
2009. év teljesítmény mutatói (2008. 10. 01 - 2009. 09. 30.):
Szakrendelés
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-orr-gégegyógy.
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógy+gond.
Labor
Röntgen + UH
Fizioterápia
Gyógytorna
Intézményi össz.

Heti
óraszám
40
25
40
25
30
10
5
6
15
20
5
30
40
28
30
20
369

Esetszámok
5.649
3.276
4.841
4.928
5.420
1.620
1.504
1.650
3.619
5.703
2.177
2.351
7.191
5.199
6.357
7.081
68.566

Beavatkozások

Elfogadott
pont

18.883 8.264.271
11.070 5.209.622
11.369 3.873.107
27.924 7.173.408
39.335 8.654.962
7.008 3.184.322
10.236 2.397.435
4.056 1.580.659
24.835 4.930.831
39.032 6.654.692
9.913 3.683.596
14.309 6.889.236
18.992
821.187
15.982 9.066.098
19.003 3.736.807
72.989 10.879.138
344.936 86.999.371

Finanszírozott
összeg
9.254.119
5.776.607
4.334.716
8.034.688
9.656.607
3.449.051
2.672.930
1.728.877
5.465.880
7.358.610
4.164.664
7.753.515
931.953
10.144.780
4.126.512
12.007.038
96.860.547

Óraszám
1.920
1.200
1.920
1.200
1.440
480
240
288
720
960
240
1.440
1.920
1.344
1.440
960
17.712

2010. év teljesítmény mutatói (2009. 10. 01 - 2010. 09. 30.):
Szakrendelés
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-orr-gégegyógy.
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógy+gond.
Labor
Röntgen + UH
Fizioterápia
Gyógytorna
Intézményi össz.

Heti
óraszám

38
25
36
20
22
10
20
8
15
20
12
30
15
30
30
40
371

Esetszámok

5.283
3.500
6.277
4.817
5.094
2.087
1.486
1.797
3.501
5.535
1.893
2.770
7.528
5.684
9.039
4.916
71.207

Beavatkozások

16.010
8.877
14.192
28.214
31.742
9.752
10.792
7.080
22.552
25.620
8.845
14.054
24.944
15.836
29.121
51.370
319.001

Elfogadott
pont

Finanszírozott
összeg

7.095.304
4.369.286
5.096.050
7.142.780
8.765.996
4.216.447
2.618.718
2.179.831
4.370.979
6.981.548
3.255.436
7.295.029
1.097.724
9.093.254
5.842.136
7.291.311
86.711.829

7.694.056
4.740.397
5.445.954
7.736.469
9.491.962
4.536.137
2.533.433
2.392.303
4.618.243
7.577.287
3.264.352
7.949.326
1.155.006
9.907.000
6.359.323
7.930.460
93.331.708

Óraszám

1.824
1.200
1.728
960
1.056
480
960
384
720
960
576
1.440
720
1.440
1.440
1.920
17.808
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2011. év teljesítmény mutatói (2010. 11. 01. - 2011. 10. 31.)
Heti
óraszám

Szakrendelés

Esetszámok

38
25
36
20
22
10
20
8
15
20
12
30
15
30
30
40
371

Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-orr-gégegyógy.
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógy+gond.
Labor
Röntgen + UH
Fizioterápia
Gyógytorna
Intézményi össz.

Beavatkozások

5.184
4.109
6.951
5.080
5.245
2.507
1.674
2.127
3.144
5.456
2.076
3.306
8.081
5.913
8.472
4.365
73.690

14.057
11.341
15.787
27.793
29.402
9.703
12.638
7.371
20.609
22.504
9.814
15.585
26.708
12.487
26.321
55.052
317.172

Elfogadott
pont

Finanszírozott
összeg

Óraszám

6.794.451 7707.383
4.840.281 5547.831
5.869.933 6493.633
7.556.227 8557.972
8.524.864 9735.084
4.710.095 5322.248
3.080.980 3510.360
2.378.432 2750.522
4.045.091 4516.129
7.124.481 8164.210
3.616.842 4192.722
7.977.849 9065.249
1.182.971 1306.783
8.986.293 10259.157
5.316.550 6025.976
7.423.789 8457.732
89.429.129 101.612.991

1.824
1.200
1.728
960
1.056
480
960
384
720
960
576
1.440
720
1.440
1.440
1.920
17.808

2010. év teljesítmény mutatói (2009. 10. 01. - 2010. 09. 30.)

Szakrendelés

1 órára jutó
esetszám
Int.
Orsz.
átlag
átl.

Eltérés
%-ban

1 órára jutó
beavatkozás
Int.
Orsz.
átlag
átl.

Eltérés
%-ban

1 órára jutó
pont
Int.
Orsz.
átlag
átl.

Eltérés
%-ban

1 órára jutó
díj
Int.
Orsz.
átlag
átl.

Eltérés
%-ban

Belgyógyászat

2,90

2,59

112

8,78

6,58

133

3.890

2.706

144

4.218

3.420

123

Sebészet

2,92

3,93

74

7,40

11,22

66

3.641

4.731

77

3.950

6.062

65

Nőgyógyászat

3,63

4,12

88

8,21

8,39

98

2.949

3.851

77

3.152

4.868

65

Fül-orr-gégegyógy.

5,02

4,26

118

29,39

14,87

198

7.440

4.364

170

8.059

5.489

147

Szemészet

4,82

3,35

144

30,06

17,75

169

8.301

4.947

168

8.989

6.201

145

Bőrgyógyászat

4,35

4,68

93

20,32

15,1

135

8.784

5.792

152

9.450

7.356

128

Ideggyógyászat

1,55

2,28

68

11,24

14,59

77

2.728

4.197

65

2.639

5.258

50

Ortopédia

4,68

3,49

134

18,44

13,06

141

5.677

4.014

141

6.230

5.143

121

Urológia

4,86

4,26

114

31,32

12,77

245

6.071

5.126

118

6.414

6.454

99

Reumatológia

5,77

4,4

131

26,69

20,08

133

7.272

4.635

157

7.893

5.850

135

Pszichiátria

3,29

2,93

112

15,36

10,91

141

5.652

5.946

95

5.667

6.930

82

1,92

4,18

46

9,76

15,33

64

5.066

7.291

69

5.520

9.015

61

10,46

n.a.

n.a.

34,64

n.a.

n.a.

1.525

n.a.

n.a.

1.604

n.a.

n.a.

Röntgen + UH

3,95

3,94

100

11,00

9,66

114

6.315

6.812

93

6.880

8.381

82

Fizioterápia

6,28

4,8

131

20,22

20,32

100

4.057

3.709

109

4.416

4.550

97

Gyógytorna

2,56

5,43

47

26,76

24,04

111

3.798

4.198

90

4.130

5.078

81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tüdőgyógy+gond.
Labor

Intézményi össz.
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4. számú melléklet
Városi Egészségügyi Intézmény gazdasági mutatók számítása:
2009. év

2010. év

2011. év

Befektetett eszközök aránymutatói 1.
Befektetett eszközök
Összes eszköz

78,67 %
75.870
96.436

76,10 %
74.540
97.956

70,27 %
68.674
97.727

Befektetett eszközök aránymutatói 2.
Forgóeszközök
Befektetett eszközök

27,11 %
20.566
75.870

31,41 %
23.416
74.540

42,31 %
29.053
68.674

Forgóeszközök lekötöttségi mutatója
Készletek
Forgóeszközök

0,00 %
0
20.566

0,80 %
187
23.416

1,64 %
477
29.053

Szabad forgóeszközök
Követelések + értékpapírok + pénzeszközök
Forgóeszközök

83,39 %
17.151
20.566

84,32 %
19.745
23.416

92,52 %
26.879
29.053

Tőkefeszültségi mutató
Kötelezettségek
Saját tőke + tőketartalék

0,00 %
0
96.436

6,25 %
5.766
92.190

7,67 %
6.958
90.769

Tőkefinanszírozási mutató
Tartalékok
Saját tőke

24,22 %
18.801
77.635

26,89 %
19.538
72.652

45,07 %
28.202
62.567

Eladósodottsági mutató
Összes kötelezettség
Összes forrás

0,00 %

5,89 %
5.766
97.956

7,12 %
6.958
97.727

0
96.436
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KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
„CONTROL SERVICE AND COUNTER SET”

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Térségi Szociális Gondozási Központ
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.
Iktatószám: 192-4/2012.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
ÁTFOGÓ PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSÉRŐL, VAGYONNYILVÁNTARTÁSÁRÓL,
PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Békéscsaba, 2012. május 2.
5600 BÉKÉSCSABA, MOGYORÓ U. 22.
TELEFON +36304860502 • FAX +3666449374 • E-MAIL CSACSKFT@GMAIL.COM

Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati eszközök
felhasználásának ellenőrzése

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Amely készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs Kft Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti
székhelyén, 2012. május 2-án.
Ellenőrzés tárgya: a szociális intézmény gazdálkodásának pénzügyi
vagyonnyilvántartásának és a pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálata.

ellenőrzése,

Ellenőrzött időszak: 2010. január 1-től 2011. december 31-ig.
Ellenőrzött szervezet neve, címe:
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, 5500. Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 1-5.
Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása:
Mraucsik Lajosné intézményvezető
Uhrin Anita gazdasági vezető
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:
Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés”
alapján került elvégzésre.
Ellenőrzést végző személy:
Gábor Szilvia belső ellenőrzési vezető
Kendra Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. április 18. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. április 19-25. (2 fő részvételével) = 9 revizori nap
Helyszíni ellenőrzés: 2012. április 19-20.; 23-24.
Jelentéskészítés: 2012. április 27.; május 2. = 2 revizori nap
A vizsgálat célja és feladata:
Pénzügyi szabályszerűségi és hatékonysági ellenőrzés a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
költségvetési intézményénél. Annak megállapítása, hogy a szociális intézmény működése és
gazdálkodása megfelelően szabályozott-e, kellően hatékony-e, valamint a 2010., 2011. évi
költségvetési beszámoló, illetve a vagyonnyilvántartás megbízható, valós adatokat tartalmaz-e,
továbbá hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt-e.
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Az ellenőrzés módszere:
Az intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok tartalmi és formai vizsgálata a
helyszínen. A 2010. és 2011. éves költségvetési beszámolók adatainak ellenőrzése, a számviteli
nyilvántartások és alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján. A mérlegadatok
alátámasztottságának és a vagyonnyilvántartás (leltár) pontosságának ellenőrzése. A
feladatmutatók alapján a hatékonyság, gazdaságosság vizsgálata. A pályázati pénzeszközök
elszámolásának ellenőrzése.
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 beszámoló 2010, 2011.
− Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok (pénztár, bank, vegyes, kimenő és
bejövő számlák)
− Leltárak, analitikus nyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési
jegyzőkönyvek
− Gépjármű üzembenntartással és használattal kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások
− Vagyonnyilvántartás és változásjelentés 2010., 2011.
− Pályázati dokumentumok
A bizonylatok, nyilvántartások felülvizsgálatát követően személyes
intézményvezetővel, a gazdasági vezetővel és a számviteli munkatársakkal.

konzultáció

az

Jogszabályi előírások:
− Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 217/1998. (XII. 30.), valamint
292/2009 (XII. 19.) kormányrendelet
− Az Önkormányzatokról szóló 1999. évi C. törvény
− 2000. évi C. törvény a számvitelről
− 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet
− Módszertani útmutató az államháztartás 2010. évi elemi költségvetési beszámoló
összeállítására
− Módszertani útmutató az államháztartás 2011. évi elemi költségvetési beszámoló
összeállítására
− 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
− hatályos adó jogszabályok
___________________________________________________________________________
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.

Általános információk az ellenőrzött szervezetről

A Térségi Szociális Gondozási Központ (Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya) alap és szakosított
szociális szolgáltatást nyújt a térségben élő lakosság számára az 1993. évi III. törvény a szociális
ellátásról - előírásai alapján.
Felügyeleti szerve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás, fenntartó szerve a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító okirat: 389/1998 (XII.15.) KT határozat (utolsó módosítás a 6/2011. (II.15.) módosított
Intézményi Társulási határozattal).
Az ellátási formák, illetve a telephelyek száma jelentős:
– tartós és átmeneti bentlakásos intézményi ellátás általános és emelt színvonalon (2011.
évben az emelt színvonal megszűnt)
– nappali ellátás
– tanyagondnoki szolgálat két körzetben
– étkeztetés (szociális, munkahelyi és vendég, 2011. évtől iskolai is)
– házi segítségnyújtás (hagyományos és jelzőrendszeres)
– támogató szolgálat
A feladatokat 2010. évben összesen 136 fő létszámmal (plusz közcélú munkavállaló 34 fő,
közhasznú munkavállaló 6 fő), 2011. évben összesen 142 fő létszámmal (plusz közcélú
munkavállaló 42 fő, közhasznú munkavállaló 4 fő) látták el, vállalkozási tevékenységet nem
folytatott az Intézmény (a 136 fő és a 142 fő a költésgvetési elfogadott létszámkeret, a közcélú és
közhasznú munkavállalók száma ezen felüli).
A Szociális Gondozási Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogi
személy, amelynek vezetője korlátozás nélküli munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel bír. A
fenntartó által jóváhagyott intézményi költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok felett
önállóan rendelkezik.
A gazdasági vezetőt 2007. június 1-én nevezték ki, felelősen irányítja a pénzügyi csoport, az
élelmezési üzem, a karbantartó részleg és a gépkocsi vezetők munkáját.
Az integrált Intézmény jelentős összegű – 445-500 millió Ft közötti - éves költségvetéssel, illetve
vagyonnal gazdálkodott a vizsgált időszakban. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
tevékenység ellátáshoz az előírt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek, azonban a tárgyi
eszközök elhasználtsága miatt azok tervszerű korszerűsítése, felújítása, illetve cseréje ajánlott.
___________________________________________________________________________
3

Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati eszközök
felhasználásának ellenőrzése

II.

A belső szabályozottság helyzete, a jogszabályi előírások betartásának vizsgálata

Az Intézmény szakmai tevékenysége és gazdálkodása a hatályos jogszabályok betartásával
történik, azzal ellentétes feladatokat nem végeznek. Rendelkeznek azokkal a belső
szabályzatokkal, melyet a szakmai jogszabályok (szociális törvény és rendeletek) valamint a
számviteli törvény és államháztartási kormányrendelet kötelezően előírt.
A szabályzatok aktualizálásáról az intézményvezető gondoskodott a vizsgált időszakban.
Figyelembe vette az előző átfogó ellenőrzés megállapításait és megszüntette a feltárt
hiányosságokat.
A 2010. 01. 01-től hatályos belső szabályzatok tartalmi felülvizsgálata, illetve az előírások
betartásának ellenőrzése során megállapítottuk, hogy:
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat összhangban állt a módosított alapító okirattal az
ellenőrzött időszakban, az előírtak a gyakorlatban érvényesültek.
2.) A Pénzkezelési Szabályzatban a házipénztárban a napi készpénz záró állományát 50
eFt-ban állapították meg, az ellátottak tulajdonát képező - idegen pénzeszközök –
kezelésének rendjét, valamint a térítési díjak beszedésének rendjét részletesen
szabályozták. A pénztárellenőri feladatokat tartalmazza a szabályzat.
3.) Számviteli politika, Eszköz-forrás értékelési Szabályzatot a számviteli törvény és a
249/2000 (XII. 24.) számviteli kormányrendelet előírásaira alapján elkészítették különkülön.
4.) A Leltározási Szabályzat, valamint a Selejtezési Szabályzat előírásai megfelelőek,
gyakorlati alkalmazásuk megvalósult az ellenőrzött években.
5.) Önköltségszámítási Szabályzat az ágazati sajátosságokat megfelelően tartalmazza, célja
az egyes ellátási formák térítési díjának önköltség alapú megállapítása. Évente
megújításra kerül az előző évi tényadatok alapján.
6.) Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat javítása megtörtént, előírásai megfelelőek az
intézményi sajátosságoknak.
7.) FEUVE (intézményi ellenőrzési) Szabályzat a jogszabályok szerinti tartalommal
készült, amely a gyakorlatban is megvalósul a vezetői és folyamatba épített ellenőrzések
során. A munkafolyamatba épített ellenőrzések fokozásával, következetesebb
végrehajtásával a feltárt hiányosságok, pontatlanságok további mérséklése érhető el, ezért
javasoljuk az intézményvezetés részére.
Felhívnánk a figyelmet, hogy a szabályzatok egy részénél az aktualizálások, módosítások
esetében a megismerési nyilatkozat lista nincs mellékelve, pótolni szükséges.
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III. A 2010. és 2011. évi költségvetési beszámoló adatainak ellenőrzése a számviteli
nyilvántartások és alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján
Az éves költségvetési beszámolókban közölt adatokat felülvizsgálata alapján megállapítottuk,
hogy a kötelező adatszolgáltatás egyes jelentő lapjain - mérleg, kiadási-bevételi előirányzatok
teljesítése, pénzmaradvány elszámolása, szakfeladatok szerinti részletezés, befektetett eszközök
állományi adatai, létszám megoszlása, személyi juttatások részletezése – szerepeltetett pénzügyi
számszaki adatok egyezőek voltak a POLISZ számítógépes rendszerben könyvelt alapadatokkal,
illetve az ezekből előállított főkönyvi kivonatokkal és egyéb analitikus nyilvántartásokkal, évvégi
leltárakkal.
A főbb mérlegadatok alakulása a vizsgált időszakban az alábbi:

A Befektetett eszközök
B Forgóeszközök
Ebből: készletek
követelések
pénzeszközök
- idegen pénzeszköz
egyéb aktív elszám.
C ESZKÖZÖK

400 689
26 674
1 120
2 327
23 037
22 954
190
427 363

397 669
29 649
2 157
5 183
21 067
20 948
1 242
427 318

eFt-ban
Változás
%-a
99,25 %
111,15 %
192,59 %
222,73 %
91,45 %
91,26 %
653,68 %
99,99 %

D Saját tőke
E Tartalékok
F Kötelezettségek
Ebből: rövid lej köt
egyéb passzív elszám.
-kv-en kívüli pü.
elszám.
G FORRÁSOK

394 940
271
32 152
9 196
22 956

392 354
1 361
33 603
12 655
20 948

99,35 %
502,21 %
104,51 %
137,61 %
91,25 %

22 954

20 948

91,26 %

427 363

427 318

99,99 %

Megnevezés

2010. év

2011. év

A helyszíni ellenőrzés során tételes ellenőrzés alá vontuk a 2010. december havi, továbbá a 2011.
január havi pénztári, banki és „vegyes” könyvelési bizonylatokat, valamint azok mellékleteit.
Megállapítottuk, hogy a bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőek, a főkönyvi
könyvelés számlakijelölése ellenőrizhető és az államháztartási számviteli előírásoknak megfelelő
volt. A mérleget alátámasztó dokumentumokat az önkormányzat által kiadott módon készítették
el, a leltárakat mellékelték.
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A 2010. december 31-i fordulónappal (2011. január hóban végrehajtott) tételes leltárfelvétel
során elkészítették a leltározás kötelező dokumentációját, mely az alábbiakból tevődik össze:
- Leltározási ütemterv
- Leltározási utasítás
- Megbízólevél
- Jegyzőkönyv a leltár kezdetekor
- Jegyzőkönyv a leltár befejezéséről
A tárgyi eszközök selejtezését a belső szabályzatban előírtak szerint dokumentálták. A
megsemmisítés módjánál rögzítettekkel kapcsolatban az alábbi megállapításokat tesszük:
− ahol a „MÉH telepre elszállítás” szerepelt megsemmisítési javaslatként, azok elszállítása még
nem történt meg – javasoljuk a pontosítást, a tényleges elszállítást,
− a nem javítható műszaki cikkekről a szerviz, bolt feljegyzést készít, amelyen azonban az már
nem szerepel, hogy ezen eszközök ott maradnak, átveszik azokat – javasoljuk a feljegyzések
pontosítását, az átvétel tényének rögzítését.
A forgóeszközök 2010-2011. évvégi leltárait átvizsgáltuk, szúrópróbaszerűen ellenőriztük a
helyszínen.
A követelések évvégi összegében az ellátottaktól, illetve örököseitől be nem folyt, kiszámlázott
térítési díj bevételek szerepelnek, amelyek egy része lejárt kintlévőség. A vevőállományt
szúrópróbaszerűen ellenőriztük. A behajtás érdekében a felszólításokat megtették,
eredménytelenség esetén az előírt módon a fenntartó Humánpolitikai Osztályára továbbították a
problémás ügyeket, további intézkedésre. A szabályzatok előírásai szerint „behajthatatlan
követelés az a követelés, melyről az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága határozatot hoz.”
A pénzeszköz mérlegértékében jelentős tétel az „idegen pénzeszközök” állománya, amely a
gondozottak meghatalmazása alapján kezelt készpénz és takarékbetétkönyv összegét mutatja. A
nyilvántartás és elszámolás szabályozott rendjét szúrópróbaszerűen kontrolláltuk.
Az intézmény bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése:
A kiadások költség-nemenkénti, illetve a bevételek jogcímek szerinti elszámolása, valamint a
szakfeladatokon történő kiadás és bevétel elszámolás a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet,
valamint az államháztartási törvény és államháztartási kormányrendelet utasításainak figyelembe
vételével történt. Az önkormányzati költségvetési rendeletekben jóváhagyott, illetve módosított
kiadási előirányzatokat betartották, illetve a tervezettet meghaladó összegű bevételt realizáltak.
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A főbb pénzügyi adatok alakulása a vizsgált időszakban:
Me.:eFt
Megnevezés

2010. év

Változás
%-a

2011. év

BEVÉTELEK
Eredeti költségvetési előirányzat
Módosított költségvetési előirányzat
Tényleges bevétel
Eltérés: tény-mód.elői.

410 512
446 667
445 964
- 703

461 556
463 583
501 990
38 407

112,43 %
103,79 %
112,56 %

KIADÁSOK
Eredeti költségvetési előirányzat
Módosított költségvetési előirányzat
Tényleges kiadás
Eltérés: tény-mód.elői.

410 512
446 667
445 695
- 972

461 556
502 260
500 900
- 1 360

112,43 %
112,45 %
112,39 %

Az eredeti előirányzatokat az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása után, illetve egyéb évközi
változások miatt módosították - kereset-kiegészítési állami támogatás, beköltözési hozzájárulás
30 %-a, normatíva lemondás illetve visszafizetés, EU-s (hazai pályázatokon) pályázatokon
elnyert összegek, közérdekű felajánlás, egyéb feladat, konyha bővítése. Az előző évi
pénzmaradványt dologi kiadásokra fordították.
Kiadások
A kiadások megoszlását az alábbi viszonyszámok jellemzik (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Összesen

2010. év
218 371
56 994
170 330
445 695

Megoszlás
49,00 %
12,79 %
38,22 %
100,00 %

2011. év
217 864
56 485
211 144
8 482
493 975

Megoszlás Változás (%)
44,10 %
11,43 %
42,74 %
1,72 %
100,00 %

99,77 %
99,11 %
123,96 %
110,83 %

A kiadások elszámolása szabályosan dokumentált, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az
utalványozás, és érvényesítés, valamint ellenjegyzés az előírásoknak megfelelő volt az ellenőrzött
bizonylatok vonatkozásában.
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Bevételek
A bevételek megoszlását az alábbi viszonyszámok jellemzik: (adatok eFt-ban):
Megnevezés

2010. év

Megoszlás

2011. év

Megoszlás

Változás%

Saját bevételek
Támogatás nem felügyeleti szervtől

190 181
2 749

42,64 %
0,62 %

212 888
12 645

42,39 %
2,52 %

111,94 %
459,99 %

Felügyeleti szervtől kapott tám.

252 857

56,70 %

276 455

55,04 %

109,33 %

Egyéb bevételek
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

177
445 964

0,00 %
0,04 %
100,00 %

2
271
502 261

0,00 %
0,05 %
100,00 %

153,11 %
112,62 %

Saját bevételként egyrészt a szociális törvény alapján, a helyi rendeletben megállapított térítési
díjakat számolták el, amelynek alakulása az ellátottak jövedelmi helyzetétől függ. Ezen bevételek
realizálása az intézmény központja által kibocsátott számla alapján történik. Egyéb bevételként a
Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos összegeket
számolták el. A fenntartó önkormányzat támogatása – amely a normatív állami hozzájárulás
összegét is tartalmazza - 2010. évben 252.857 eFt, 2011. évben 276.455 eFt volt.
Megjegyezni kívánjuk, hogy 2011. évben a POLISZ rendszer hibája miatt a 0-s számlaosztály
(technikai, átvezetési számlák) tartozik és követel egyenlege nem egyezik meg, az eltérés 95 eFt.
A hiba okát nem lehetett megállapítani, a program nem tudta rendezni az eltérést. Célszerű lenne
a szoftver fejlesztőivel rendezni a kérdést.
IV.

Az intézmény 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.
A befektetett eszközök összetétele 2010. és 2011. évben az alábbi:
eFt-ban

Immateriális javak
Tárgyi eszközök összesen
- ingatlanok
- gépek, berend., felszer.
- járművek
Befektetett eszköz össz.

Bruttó
érték
337
489 445
449 806
26 277
13 362
489 782

2010. 12. 31.
Elszámolt
écs
290
88 803
57 785
21 841
9 177
89 093

Nettó
érték
47
400 642
392 021
4 436
4 185
400 689

2011. 12. 31.
Bruttó Elszámolt Nettó
érték
écs
érték
337
328
9
496 967
99 307 397 660
456 686
66 419 390 267
26 919
22 349
4 570
13 362
10 539
2 823
497 304
99 635 397 669
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Az önkormányzati vagyonkataszteri nyilvántartás részére a mérlegkészítés napjára vonatkozóan
adatszolgáltatást teljesített az intézmény, melyek egyezőségét ellenőriztük. Az eszközök nettó
értéke azonos volt mind a mérlegben, mind a manuális úton készített analitikus
nyilvántartásokban és leltárakban lévő értékadatokkal.
A működéshez szükséges ingatlanvagyon a fenntartó önkormányzat tulajdonában áll, azokat
közgyűlési határozattal, a társulási megállapodás 3.2 pontjában rögzített módon adták
használatba, ugyanakkor azok az intézmény könyveiben szerepelnek saját tulajdonként. A kapott
információk szerint ez a kérdés önkormányzati szinten rendezés alatt van a vizsgálat ideje alatt.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása:
eFt-ban
Jogcímek
+ Beruházás, felújítás, átvétel
- értékesítés, selejtezés, átadás
+ terv szerinti és terven felüli écs
- écs kivez, selejtezés miatt

Bruttó érték
Écs
2010. 12. 31.
49 467
6 429
12 347
2 241

Bruttó érték
Écs
2011. 12. 31.
8 601
1 079
11 621
1 079

Az 1-es számlaosztályon belül külön alszámlák mutatják a 0-ig leírt, de még használatban lévő
vagyontárgyak állományát, az alábbiak szerint:
eFt-ban
Bruttó érték

Teljesen leírt eszk. állománya összesen
- immateriális javak
- ingatlan
- gépek, berendezések, felszerelések
- járművek

2010. év
23 029
223
0
16 256
6 550

2011. év
22 036
223
0
15 263
6 550

a teljesen leírt eszközök
%-os aránya
2010. év
2011. év
100,00 %
100,00 %
0,97 %
1,01 %
0,00 %
0,00 %
70,59 %
69,26 %
28,44 %
29,73 %

Az alábbi táblázat alapján jól látható, hogy a vagyontárgyak elhasználódásának mértéke igen
nagyfokú, különösen a gépek, berendezések esetében:

Imm.j
Écs/bruttó
érték %-a
Nettó/bruttó
érték %-a

2010. 12. 31.
Ingatl. gépek jármű

Össz.

Imm.j

2011. 12. 31.
Ingatl. gépek jármű

Össz.

86,05% 12,85% 83,12% 68,68% 18,19% 97,33% 14,54% 83,02% 78,87% 20,04%
13,95% 87,15% 16,88% 31,32% 81,81%

2,67% 85,46% 16,98% 21,13% 79,96%
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Mindkét évben sor került az elhasználódott tárgyi eszközök selejtezésre, amelynek
dokumentáltsága formailag szabályszerű. A megsemmisítésre vonatkozó javaslatokkal
kapcsolatos észrevételeinket az előző pontban kifejtettük (pontosításra szorulnak).
Az intézmény kimutatásaiban 410 eFt terven felüli értékcsökkenés szerepelt a korábbi évekről
áthozott tételként (vagyonváltozással szemben). Ezen tételek már selejtezett, kivezetett tárgyi
eszközökhöz tartoztak, melyek előző évi kivezetésekor nem történt meg a kapcsolódó terven
felüli értékcsökkenés kivezetése. Az intézmény a vizsgálat ideje alatt rendezte a kérdést,
összevezette a tételeket.
Az intézmény 2011. évben saját rezsis beruházást is hajtott végre, melyhez kapcsolódóan a
bejövő számla általános forgalmi adó tartalmát nem helyezte levonásba, ugyanakkor a saját rezsis
beruházás teljes nettó értéke után bevallotta a fizetendő általános forgalmi adót. Az ÁFA törvény
alapján levonható az általános forgalmi adó többek között, ha ahhoz fizetendő adó kapcsolódik
saját rezsis beruházás miatt.
ÁFA törvény
„11. § (2) Szintén ellenérték fejében teljesített termékértékesítés:
a) az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi
eszközt állít elő.
20. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket,
szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb
módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet
e) a 11. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékértékesítéséhez kapcsolódóan
fizetendő adóként megállapított.”
V.

Szakmai adatok és hatékonyság elemzése

Az intézmény vezetése a szöveges beszámoló jelentésében évente értékelte a pénzügyi–gazdasági
adatok alakulását a tervezetthez és az előző évihez viszonyítva. Kiemelték a szervezeti és
személyi változásokat, amelyek a jogszabályi környezet változása, valamint a tárgyidőszaki
feladat változások, bővülések miatt következtek be. Értékelték az ellátásokat jellemző
feladatmutatók teljesülését, a szolgáltatási színvonal minőségi javítása érdekében tett lépéseket.
A Térségi Gondozási Központnál az alap és szakosított ellátási formákban az alábbiak szerint
alakult a szolgáltatásokat igénybevevők száma, a férőhelyek kihasználtsága:
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A szociális gondozási tevékenység jellemző feladatmutatóinak alakulása 2010-2011. években:
Szakfeladat száma, neve

562100 Rendezvényi étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
873011 Időskorúak tartós bentlakásos
szociális ellátása

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

881011 Idősek nappali ellátása

881013 Fogyatékossággal élők nappali
ellátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás

Mértékegység

2010. év 2011. év

Változás
%-a

rendezvények száma

12

10

83,33%

egy rendezvényre jutó átlagos
vendégszám

50

50 100,00%

ellátást igénylők száma

343

343 100,00%

ellátottak száma

343

343 100,00%

ellátást igénylők száma

-

930

-

ellátottak száma

-

918

-

vendégek átlagos napi száma

70

134 191,43%

férőhelyek száma

172

172 100,00%

ellátást igénylők száma

169

171 101,18%

ellátottak száma

169

171 101,18%

férőhelyek száma

10

10 100,00%

ellátást igénylők száma

11

10

90,91%

ellátottak száma

11

10

90,91%

férőhelyek száma

185

185 100,00%

ellátást igénylők száma

145

150 103,45%

ellátottak száma

145

150 103,45%

férőhelyek száma

30

30 100,00%

ellátást igénylők száma

27

27 100,00%

ellátottak száma

27

27 100,00%

ellátást igénylők száma

335

341 101,79%

ellátottak száma

335

341 101,79%

ellátást igénylők száma

84

90 107,14%

ellátottak száma

84

90 107,14%

ellátást igénylők száma

32

31

96,88%

ellátottak száma

32

31

96,88%

szolgáltatás által elért lakosság
átlagos létszáma

800

800 100,00%

2011. évben az Intézmény az emeltszínvonalú bentlakásos ellátási formát Őszi Napsugár Idősek
Otthonánál április 01. napjától átminősítette átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátássá, mely
átminősítés révén többlet állami normatíva bevételre vált jogosulttá.
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A szakmai tevékenység értékelésénél említést érdemel, hogy az ellátottak életkora egyre
magasabb, a fizikai és mentális állapot gyengébb, ami fokozottabb gondozói munkaigényt
támaszt az alkalmazottakkal szemben. A tevékenység, ellátások kihasználtsága maximum körül
mozog, rendszerint várakozni kényszerülnek az új igénylők, rászorultak.
A felsoroltak mellett az intézmény feladatát képezi a jelzőrendszeres segítségnyújtás, a támogató
szolgálat, ezen belül a személyszállítás és a tanyagondnoki szolgáltatás. Az állami feladattá vált
ellátások működtetésére pályázati úton lehetett anyagi támogatást szerezni hazai forrásból, mely
lehetőséggel élt az intézmény.
Szakfeladatok bevételeinek és kiadásainak részletezése
A költségvetési szerv a kettős könyvviteli rendszerben elsődlegesen az 5. számlaosztályban
rögzítette a kiadások előirányzatait és azok teljesítését, költségnemek szerinti bontásban. A
költségfelosztás módszerét a számlarendben rögzítették, amely főként az ellátottak arányában
történik, illetve a konyhánál elfogyasztott ételadagok szerint. A felmerült költségeket,
ráfordításokat, bevételeket minden esetben szakfeladatra osztják.
Az egyes szakfeladatok, szakfeladat csoportok főbb kiadásai és bevételei az alábbiak szerint
alakultak a vizsgált időszakban:
Kiadások 2010. évben:
eFt-ban
Szakfeladat száma, neve
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
873011 Időskorúak tartós bentlakásos
szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali
ellátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás

Személyi Munkaadói Dologi
juttatás
járulékok kiadások

Felhalmozási kiad.

Összesen

0
3 655
0
2 037

0
940
0
524

318
211 217
0
10 346

0
0
0
0

318
215 812
0
12 907

137 681

36 113

87 752

0

261 546

6 231
24 610

1 684
6 412

5 594
7 346

0
0

13 509
38 368

11 641

3 016

3 622

0

18 279

7 199
16 635
6 560

1 780
4 323
1 680

26 870
1 229
3 278

0
0
0

35 849
22 187
11 518

2 122

522

2 758

0

5 402
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Bevételek 2010. évben:
eFt-ban
Szakfeladat száma, neve

Irányító
Bevételek
Pénzszervtől
elkülönített
Összesen
maradvány
kapott
állami
pénzalapoktól támogatás
2 625
0
0
0
2 625

Intézményi
működési
bevételek

562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi
étkeztetés
562913 Iskolai intézményi
étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
8419079 Önk. elszámolásai a kvi szerveikkel*
873011 Időskorúak tartós
bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti
ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők
nappali elátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki,
tanyagondnoki szolgáltatás

12 414

0

0

0

12 414

-

0

0

0

0

10 059

0

0

0

10 059

0

252 857

0

252 857

123 174

2 206

0

177

125 380

5 508

0

0

0

5 508

2 079

500

0

0

2 579

1 912

45

0

0

1 957

27 982
2 433
1 830

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27 982
2 433
1 830

163

0

0

0

163

*Önkormányzati támogatás összegében 252.857 eFt állami normatív és egyéb – nem
önkormányzati - támogatás szerepel a költségvetési törvény előírásai szerint meghatározva.
Kiadások 2011. évben:
eFt-ban
Szakfeladat száma, neve
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
873011 Időskorúak tartós bentlakásos
szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
881011 Idősek nappali ellátása

Személyi Munkaadói
juttatás járulékok

Dologi
kiadások

Felhalmozási Összesen

238
1 677
5 466
1 124

62
441
1 443
295

1 935
11 086
34 044
7 706

44
312
1 021
209

2 279
13 516
41 974
9 334

137 078

35 111

100 657

13 043

285 889

6 293
23 476

1 654
6 262

681
7 904

85
0

8 713
37 642
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881013 Fogyatékossággal élők
nappali elátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás

12 177

3 211

4 257

55

19 700

5 955
14 273
7 190

1 429
3 867
1 935

28 339
892
3 423

638
0
0

36 361
19 032
12 548

2 688

718

2 810

0

6 216

Bevételek 2011. évben:
eFt-ban
Szakfeladat száma, neve
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi
étkeztetés
562913 Iskolai intézményi
étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
8419079 Önk. elszámolásai a kvi szerveikkel*
873011 Időskorúak tartós
bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti
ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők
nappali elátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889928 Falugondnoki,
tanyagondnoki szolgáltatás

Irányító
Bevételek
Pénzszervtől
elkülönített
Összesen
maradvány
kapott
állami
pénzalapoktól támogatás
2 518
0
0
0
2 518

Intézményi
működési
bevételek

13 517

0

0

0

13 517

11 765

0

0

0

11 765

9 580

0

0

0

9 580

277 373

277 373

135 313

10 938

-918

271

146 522

5 680

0

0

0

5 680

1 660

57

0

0

1 717

2 396

0

0

0

2 396

25 904
2 826
1 622

0
732
0

0
0
0

0
0
0

25 904
3 558
1 622

109

0

0

0

109

* Önkormányzati támogatás összegében 277.373 ezer Ft állami normatív és egyéb – nem
önkormányzati - támogatás szerepel a költségvetési törvény előírásai szerint meghatározva.
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Személyi juttatások
A kiadások közel felét teszik ki a személyi juttatások és a munkáltató által fizetendő közterhek. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló
356/2008. (XI. 29.) sz. kormányrendelet előírásainak figyelembevételével 1-1 fő munkavállaló
kinevezését, annak módosításait, a képzettséget igazoló bizonyítványokat, a fizetési besorolásra,
pótlékokra, kötelező előléptetésre vonatkozó dokumentumokat és számításokat ellenőriztük a
személyi dossziék alapján. 1-1 szúrópróbaszerűen kiválasztott hónapra ellenőriztük a
bérprogrammal előállított bérlistákat, bérjegyzéket, bérfeladást, amely során eltérést nem
találtunk.
A Kjt. szerint jubileumi jutalmazás, a kötelező pótlékok elszámolásának rendszerét a
szúrópróbaszerűen kiválasztott hónapokon keresztül ellenőriztük. Az szja törvény szerint
kedvezményesen adható természetbeni juttatásokat a vizsgált időszakban nem kaptak az
alkalmazottak. A személyi juttatásokra fordított kiadás 2011-ben 736 eFt-tal csökkent az előző
évihez viszonyítva.
Munkaadót terhelő járulékok
A jogszabályok alapján befizetendő TB járulékok és egyéb adók kiszámítása a központi
bérprogrammal történt, az aktuális %-os, vagy tételes mértékkel. A főkönyvi könyveléshez
feladást (összesítő elszámolást) készít a program, melyet a már említett 1-1 fő esetében
kontrolláltunk, hibát nem észleltünk. A munkaadót terhelő járulékokra fordított kiadás
csökkenése 2011-ben 566 eFt-tal volt kevesebb az előző évihez képest, mert nem csak a személyi
juttatás mérséklődött, hanem a járulékok mértéke is alacsonyabb lett.
A személyi kiadások terén a hatékonyságra, a munkaerő kihasználtság fokozására irányuló
vezetői törekvéseket tapasztaltam. Az évközi távollétek miatt képződő bérmegtakarításokat
közvetlenül nem osztották vissza a munkavállalókra, azt vagy dologi kiadásként használták fel,
vagy egy részét a kötelező költségtérítés (pl.: banki folyószámla díj megtérítése) formájában
kapta meg a kollektíva.
Dologi kiadások
A dologi kiadásokat (gyógyszer, nyomtatvány, festékpatron, munkaruha készletbeszerzések, kis
értékű tárgyi eszközök vétele, fenntartási, üzemeltetési költségek, stb.) közvetlenül a
szakfeladatokra könyvelték a beszerzési számlák tartalma alapján, illetve az intézményi általános
költségeket felosztották a számlarendben rögzített %-os mérték alapján, melyet az ellátottak
létszáma szerint határoztak meg. Az energiafelhasználás (víz, áram, gáz) értéke mért adatok
alapul vételével került elszámolásra.
___________________________________________________________________________
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A megvizsgált működési kiadások bizonylatolása és elszámolása körében hiányosságot nem
tártunk fel. A dologi kiadások terén takarékos szemléletet és gyakorlatot tapasztaltunk. A
szükséges eszközök és készletek beszerzését, illetve szolgáltatások megrendelését megelőzően 3
árajánlatot szereztek be, amelyből a legkedvezőbbet választották ki, a fenntartó önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatában előírtak szerint. Év elején közbeszerzési tanácsadó igénybe
vételévek kiírták a szükséges közbeszerzési pályázatokat a törvényi előírásoknak megfelelően.
Az üzemi gépjárművek elszámolásának ellenőrzési tapasztalatai
Az intézmény alapfeladatainak ellátásához 4 db gépjárművel rendelkezett – 1 tehergépjármű, egy
személygépjármű, valamint két Önkormányzattól üzemeltetésre átvett személygépjármű. A napi
háromszori ételszállítás az egységekbe, az ellátó-, és tanyagondnoki szolgálatok egész napos
személyszállítási feladatai indokolták az üzemi járművek használatát.
Az elszámolásra vonatkozó előírásokat „Gépjármű üzemeltetési szabályzatban” rögzítették,
melyet szükség szerint aktualizáltak. A szabályzatban előírtakat az intézmény alkalmazásában
álló gépjárművezetők elszámoltatása kapcsán betartották. A korábbi ellenőrzési megállapításokat
figyelembe vették, helyesbítették.
A belső szabályzat szerint az intézményvezető engedélyével kötött megállapodás alapján, térítési
díj ellenében lehet – szabad kapacitása terhére – egyes gépkocsikat átadni (kivéve a pályázat
keretében beszerzett jármű). Az idegen használat üzemanyag felhasználását „tele-tankos”
rendszerben határozták meg, amely által az intézménynél üzemanyag kiadás nem lépett fel. Az
alaptevékenységen kívüli, térítéses gépjármű használat esetén a tényleges üzemeltetési költség
használatát alkalmazza az intézmény (figyelembe véve az értékcsökkenés, karbantartás
költségeit).
A szociális célú személygépjárművek után cégautó adó felszámítására nem került sor a vizsgált
időszakban.
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
„7/B. § (1) Az adó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több
tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Pénzügyi
lízingbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a
lízingbe vevő.
17/D. § Mentes az adó alól az a személygépkocsi,
a) amelyet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és
használatának szabályairól szóló jogszabály előírásainak megfelelően megkülönböztető jelzést
adó készülékkel szereltek fel,
b) amelyet egyház, egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladata(i) ellátásához üzemeltet,
___________________________________________________________________________
16

Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati eszközök
felhasználásának ellenőrzése

c) amelyet a személygépkocsi-kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet
kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be,
d) amely kizárólag halottszállításra szolgál,
e) amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott,
hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület,
valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
szóló jogszabályban meghatározott célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemély(ek)
rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából - az összes
körülmény figyelembevételével - egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen
az említett cél érdekében történik,
f) amelyet kizárólag az egészségbiztosítási szerv által - az egészségügy társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály alapján - finanszírozott háziorvosi, házi
gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv
törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő
közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében
üzemeltetnek.”
Felhalmozási kiadások
A vizsgált időszakban az alábbi beruházási és felújítási kiadások elszámolására került sor:
eFt-ban
Megnevezés
Ingatlanok felújítás, beruházás
Gépek beszerzése
jármű beszerzése, átalakítása
Le nem vonható ÁFA
Összesen

2010. év
0
0
0
0
0

2011. év
4 807
733
0
1 385
6 925

2011. évben konyhai kapacitás bővítéshez kapcsolódó gáz kiépítés és eszközbeszerzés történt az
oktatási intézmények konyhai kiszolgálása érdekében. Az önkormányzati fejlesztési támogatás
mellett magánszemélytől is kapott adományt az Intézmény, melyből lehetőség nyílt az Őszikék
Idősek Otthona külső nyílászáróinak cseréjére, illetve 1 db ultrahangos készülék beszerzésére az
ellátottak egészségügyi ellátáshoz. Emellett saját rezsis beruházás keretében elvégezte az
Intézmény az Őszikék Idősek Otthona és 1. számú Idősek Klubja épületének homlokzat
felújítását.
Bevételek – fenntartói támogatások
Az éves költségvetési beszámolóban együtt szerepel a központi állami és a helyi önkormányzati
támogatások összege, mivel a pénzellátás, a finanszírozás a fenntartó Önkormányzaton keresztül
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valósul meg. A belső nyilvántartások tartalmazzák a kapott támogatások jogcímek szerinti
megbontását.
A teljes önkormányzati támogatás megoszlása működés és felhalmozás célra az alábbi volt:
eFt-ban
Megnevezés
Működési kiadásokra
Felhalmozási kiadásokra
Összesen

2010.
252 857
0
252 857

2011.
272 254
4 200
276 454

Változás %-a
107,67 %
109,33 %

A kapott támogatások részletezése annak eredete szerint:
eFt-ban
Támogatás összesen
-- állami és társulási normatívák alapján
-- egyéb állami támogatás egyenlege és
magánszemélyek hozzájárulása
-- önkormányzati forrásból

2010. év
252 857
170 358

2011. év
276 454
203 556

Változás %-a
109,33 %
119,50 %

36 885

17 928

48,60 %

45 614

54 970

120,60 %

A normatív állami támogatás és térségi normatíva alapján az intézménynek járó összeget a
mindenkori költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletében a jellemző feladatmutatókra
meghatározott fajlagos értékekkel kell kiszámítani. Ezen a címen juttatott központi állami
támogatás részaránya az összes bevételen belül 2010-ben 67,4 % és 2011-ben 73,7 % volt. Az
ellátotti létszám alakulása, változása nagymértékben befolyásolja mind a működési bevételek,
mind a normatív támogatások tényleges összegét.
VI.

Uniós pályázati támogatások felhasználásának ellenőrzése

Az intézmény a fenntartó önkormányzaton keresztül, írásban kötött megállapodások alapján vett
részt az uniós és hazai pályázatokban és végezte el a támogatások pénzügyi elszámolásaival
kapcsolatos feladatokat. Jelen vizsgálat csak azon pályázatokra terjed ki, melyek közvetlenül
érintik az Intézményt.
A vizsgált időszakban az alábbi saját pályázatokban vettek részt:
2010. évben
- Támogató szolgálat működésének támogatása – 500 eFt épület akadálymentesítésére,
átalakítására,
- Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás a közfoglalkoztatottak bérére és járulékaira,
valamint TÁMOP program keretében foglalkoztatottak bérére és járulékaira.
2011. évben
- Támogató szolgálat működésének támogatása 204,5 eFt munkakörülmények javítását
szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére,
___________________________________________________________________________
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-

Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás a közfoglalkoztatottak bérére és járulékaira,
valamint TÁMOP program keretében foglalkoztatottak bérére és járulékaira.

A vissza nem térítendő hazai és uniós támogatásokkal kapcsolatosan részletesek az
adminisztrációs kötelezettségek. A szakmai és pénzügyi kimutatások benyújtása, illetve egyéb
információszolgáltatások kizárólag elektronikus felületeken történtek, melyet az intézmény
gazdasági vezetője készített. Szigorú kontroll érvényesült a támogató szerv megbízásából
közreműködő részéről, illetve az önkormányzati szakemberek részről is. Az elszámolások belső
ellenőrzése során hiányosságot, eltérést nem tártunk fel.
VII. Az átfogó pénzügyi ellenőrzés javaslatainak összegzése
A jelentésben részletesen kifejtett megállapításaink alapján megfogalmazott javaslatainkat az
alábbiakban összegezzük:
1.) Az egyes szabályzatok módosításaihoz, aktualizálásaihoz is szükséges a megismerési
nyilatkozat lista.
2.) A selejtezési jegyzőkönyvek pontosítása javasolt a megsemmisítési javaslatok, illetve
tényleges megsemmisítés vonatkozásában.
3.) A POLISZ rendszerbeli hibáinak (0-s számlaosztály esetében tartozik és követel
forgalom nem egyezik) kiküszöbölése, megoldása szükséges lenne.
4.) Saját rezsis beruházás esetében a kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi
adó levonásba helyezhető a kettős adóterhelés elkerülése érdekében.
5.) A szociális célú személygépjárművek után cégautó adó felszámítására nem került sor a
vizsgált időszakban.
6.) A kimenő számlázási tevékenység további racionalizálása, a munkaterhelés csökkentése
érdekében a jelenleginél optimálisabb megoldás keresése.
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.
Kelt, Békéscsaba, 2012. május 2.

_____________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

_____________________________
Kendra Ágnes
bejegyzett könyvvizsgáló
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.)
42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
• észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
• észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. …………… hó ….. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal házipénztárának ellenőrzése

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. május 11-én
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal házipénztárának ellenőrzése
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Ellenőrzött időszak: 2012. 03. 01. – 03. 31.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. május 8. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. május 9-10. = 2 revizori nap
Jelentéskészítés: 2012. május 11. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Gábor Szilvia
A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a házipénztár kezelése a
szabályzatoknak, illetve a jogszabályoknak megfelelően működik

Az ellenőrzés jogszabályi háttere:
-

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.)

-

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet (továbbiakban: ávr.)

-

számvitelről szóló 2000. évi C törvényt (továbbiakban: sztv.)

-

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletet

___________________________________________________________________________
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Az ellenőrzés módszere, részletes feladata volt: A Pénzkezelési szabályzat és a Gazdálkodási
szabályzat áttekintése, illetve annak ellenőrzése, hogy az áht., valamint az ávr. rendelkezéseit
figyelembe véve készítették el, illetve a pénzkezelési szabályzat összeállításánál a sztv., az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletet előírásait szem előtt tartva készítették el.
A pénztár 2012. év március havi bizonylatokra vonatkozó alaki, tartalmi és formai
követelményeknek eleget tettek-e.

Rendelkezésemre bocsátott okmányok:
-

Gazdálkodási szabályzat

-

Pénzkezelési szabályzat

-

2012. március havi pénztárbizonylatok és azok mellékletei

-

Felhatalmazások

-

Előlegek nyilvántartása

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelő személyek neve, beosztása:
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető
Tóthné Gál Julianna költségvetési ügyintéző

A belső ellenőrzési jelentésemet Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottam
össze, és tettem meg észrevételeimet.

___________________________________________________________________________
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MEGÁLLAPÍTÁSOK

I.)

Szabályzatok ellenőrzése

A szabályzatok aktualizálása, karbantartása rendszeresen történik, amennyiben olyan változás
áll be, mely hatással van az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodására, működésére.
2012. január 1-től az új áht., illetve az új ávr. előírásainak átvezetése, beépítése megtörtént.
A szabályzatokat az Önkormányzat dolgozói megismerték, melyet aláírásukkal igazoltak –
néhány esetben az ellenőrzés ideje alatt került aláírásra. A szabályzatok közül kiemelt
vizsgálat alá vontam a Gazdálkodási szabályzatot, illetve a Pénzkezelési szabályzatot.

1.)

Gazdálkodási szabályzat

A Szabályzat érvénybelépésének időpontja: 2012. január 1.
A szabályzat hatálya az alábbi szervezeti egységekre vonatkozik:
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata
- Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan működő intézmények
A

szabályzatban

foglaltak,

és

a

felhatalmazások

alapján

megállapítható

a

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje. A felelős személyek
megnevezése a teljesítés igazolására jogosult személyek esetén történt meg. A
kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó személye nem került
megnevezésre, azokat a szabályzat melléklete szerinti nyilvántartás alapján követhető
nyomon.

Jogosultságok a Polgármesteri Hivatalnál

Kötelezettségvállalásra való jogosultság:
Értékhatár nélkül Dr. Csorba Csaba jegyző, és írásbeli felhatalmazás alapján Megyeri László
aljegyző, 250.000 Ft-ig Dr. Tímár Andrea a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási osztály
vezetője jogosult.

Utalványozásra jogosultak:
Dr. Csorba Csaba jegyző, és írásbeli felhatalmazás alapján Megyeri László aljegyző.
___________________________________________________________________________
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Pénzügyi ellenjegyzés szabályozása:
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi
osztályvezető, és az általa felhatalmazott Tóthné Gál Julianna költségvetési ügyintéző
jogosult. Az ávr. 55 § (3) bekezdése szerinti végzettséggel – felsőoktatásban szerzett
pénzügyi-számviteli végzettség vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett
pénzügyi-számviteli képesítéssel – rendelkeznek.

Érvényesítés rendje:
Az érvényesítési feladatok ellátására a pénzügyi osztályvezető által kiadott kijelölések
alapján, Tóthné Gál Julianna költségvetési ügyintézőnek, akadályoztatása esetén Pohareleczné
Rácz Ildikó pénzügyi ügyintézőnek van jogosultsága.

Teljesítés igazolások hatásköre:
A szakmai teljesítésigazolásra tevékenységek szerint írásbeli kijelölést követően az alábbi
személyek rendelkeznek jogosultsággal (a tevékenységi területeket a szabályzat részletesen
bemutatja):
-

Dr. Tímár Andrea műszaki osztályvezető

-

Varjú Róbert műszaki ügyintéző

-

Nagy Sándor energetikus

-

Megyeri László aljegyző

-

Keresztesné Jáksó Éva humánpolitikai osztályvezető

-

Tóthné Rojik Edit oktatási előadó

A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, illetve
szakmai teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a
szabályzat melléklete tartalmazza, azonban az aláírások mintája rovat nem került kitöltésre
(aláírásra).

Az ávr. 60. § (1) bekezdése alapján kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon
gazdasági esemény tekintetében nem lehet, illetve érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosul és a
teljesítést igazoló személlyel. Ezen kitételeknek a szabályzat előírásai, illetve a gyakorlatban
való alkalmazás is megfelelő.

___________________________________________________________________________
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2.)

Pénzkezelési Szabályzat

A szabályzat érvénybelépésének időpontja: 2012. január 1. A megismerési nyilatkozatok
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
aláírásra kerültek. A szabályzat meghatározza a feladatokat és jogköröket. A pénztárban a
napi zárókészlet 50.000 Ft.
Pénztáros és pénztárhelyettes összeférhetetlenségei:
-

Pénztárellenőr

-

Utalványozó

Pénztárellenőr összeférhetetlenségei:
-

Pénztáros

-

Utalványozó

Pénztáros: Wagner Gáborné
Pénztárhelyettes: Szurovecz Károlyné
Pénztárellenőr: Tóthné Gál Julianna, Ugrainé Gróf Éva

A Szabályzatban nem kerülnek megnevezésre a feladatot ellátók – kivétel a pénztárellenőrök
megnevezése.

II.)

Pénztárbizonylatok, és előlegek nyilvántartásának ellenőrzése

Pénztár

A házipénztár céljára külön helyiség kerül biztosításra, melynek ablaka és ajtaja vasráccsal
van ellátva. A készpénz, és egyéb értékek tárolására intézményenként külön pénzkazettát
biztosítanak, melyet páncélszekrényben helyeznek el. A kulcsok/tartalékkulcsok kezelése a
szabályzatban megfelelően történik. A pénztár készpénzzel történő ellátásáról a pénztáros
előzetes szükségletfelmérés alapján gondoskodik.
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
A pénztárban a napi zárókészlet 50.000 Ft, a vizsgált időszakban ennek túllépését nem
tapasztaltam. Március hónapban a következőképpen alakult a pénztár napi záróállománya:

Dátum
Március 1.
Március 2.
Március 5.

Napi záró pénzkészlet (Ft)
23.825
16.675
2.975

___________________________________________________________________________
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Március 7.
Március 8.
Március 12.
Március 13.
Március 14.
Március 20.
Március 21.
Március 23.
Március 27.
Március 28.
Március 29.

47.475
49.175
46.325
43.180
43.420
44.070
31.185
38.205
38.665
48.005
43.360

A készpénzforgalom lebonyolításához a POLISZ rendszer keretein belül működő házipénztár
modul segítségével, számítógéppel zárt rendszerben állítják elő a bizonylatokat – kiadási és
bevételi pénztárbizonylat, pénztárjelentést.

Pénztár tekintetében a 2012. március hóban keletkezett bizonylatokat vontam tételes
ellenőrzés alá.

Pénztárjelentés naponta kerül elkészítésre, melyben a pénztári be – és kifizetések időrendi
sorrendben kerülnek felvitelre. A pénztárjelentés szintén a POLISZ zárt rendszerében kerül
előállításra. A Szabályzatnak megfelelően a pénztáros és a pénztárellenőr látja el kézjegyével.

A pénztárban jellemzően az alábbi gazdasági események fordulnak elő:

Bevételek:
-

Bankból történő készpénz felvételének pénztárba történő befizetése

-

Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók felé

-

Előlegek, ellátmányok visszavételezése

A hivatali telefonok magáncélú használatának elszámolása az összes beszélgetés 20 %-ának a
Polgármesteri Hivatal által kiállított készpénzfizetési számlán történő továbbszámlázásával
történik.

Kiadások:
-

Pénztárból bankba történő befizetés

-

Segélyek, járadékok, támogatások /csoportos/ kifizetése

-

Kiküldetési rendelvények alapján történő útiköltség-térítések

___________________________________________________________________________
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-

Saját gépjárműhasználat, munkábajárás térítései

-

Előlegek, ellátmányok kifizetése

Segélyek, járadékok pénztárból történő kifizetése a pénztárból többnyire csoportosan történik.
A pénztárbizonylat mellékleteként egy összesítő lista - a kifizetendő összegekről és annak
jogosultjáról - kerül becsatolásra. A jogosult az átvételt ezen dokumentumon történő
aláírásával igazolja, amennyiben nem a jogosult veszi fel a pénzt, meghatalmazás kerül
becsatolásra.

Saját gépjárművel történő munkábajárás utazási költségtérítés elszámolására saját készítésű
formanyomtatvány használnak, melyen szerepel a munkahelyi vezető, az utalványozó, illetve
a munkavállaló aláírása. 9 Ft/km kerül elszámolásra a munkavállaló adott hónapban munkával
töltött napjainak száma alapján, figyelembe véve az irányadó jogszabályi rendelkezéseket
részben a személyi jövedelemadó törvény, másrészt a munkába járással kapcsolatos
költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet tartalmaz.

A saját gépkocsi használat hivatali célú elszámolása kiküldetési rendelvényeken történt, az
előírt üzemanyag fogyasztási átalánynormák alkalmazásával és a NAV 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. Az utazás célja a rendelvényen
szerepelt. A nyomtatványok kitöltése, áttekinthetősége megfelelő volt, hiányosságot nem
tártam fel.

Előleg nyilvántartás

Elszámolásra kiadott összegek kiadását az igénylő szervezeti egység vezetője engedélyezheti.
Előleg felvételére „Készpénzigénylés elszámolásra” nevű nyomtatvány kerül kiállításra.
Előlegek elszámolásának határideje 30 nap, mely időtartamot megfelelően alkalmazzák.

Készpénz elszámolásra a következőkre adható ki (szabályzat szerint):
-

Kiküldetési költségre

-

Beszerzésre

-

Reprezentációra

___________________________________________________________________________
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-

Postaköltségre

-

Üzemanyagvásárlásra

-

Ellátmányra (mértékét a melléklet részletezi)

Az elszámolásra kiadott előlegekről a pénztáros kézi és gépi nyilvántartást vezet. Kézileg a
B.Sz.ny.13-135.

számú

„Elszámolásra

kiadott

összegek

nyilvántartása”

elnevezésű

nyomtatványon történik. A házipénztár program segítségével számítógépes formában is
megtörténik az előlegek, ellátmányok nyilvántartása. Mindkét nyilvántartás mindkét esetben
tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, és naprakész képet mutat a kiadott előlegekről.

KÖVETKEZTETÉSEK

A belső ellenőrzés keretében elvégzett vizsgálat során ellenőriztem a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal házipénztárának működését.

A szabályzatok, illetve a pénztár és az alátámasztó dokumentumok az ellenőrzés során a
rendelkezésemre álltak. A dokumentumok rendezettek, áttekinthetők, megfelelnek a
jogszabályi előírásoknak és betartják a belső szabályzatban foglaltakat.
Kérem belső ellenőrzési jelentésem szíves elfogadását!

Békéscsaba, 2012. május 11.

________________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
• észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
• észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. …………… hó ….. nap

________________________________
Dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Körös-szögi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása

5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Iktatószám: 254-5/2012

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK,
KÖZBENSŐ VIZSGÁLATÁNAK,
ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

Békéscsaba, 2012. június 11.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pályázatok előkészítésének, közbenső vizsgálatának, elszámolásának ellenőrzése

Ellenőrzési jelentés

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. június 11-én.

Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.

Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Ellenőrzés tárgya: A pályázatok előkészítésének, közbenső vizsgálatának, elszámolásának
ellenőrzése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál

Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.

Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. június 07. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. június 08. = 1 revizori nap
Jelentéskészítés: 2012. június11. = 1 revizori nap

Ellenőrzést végző személy: Kendra Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló, költségvetési minősítés

A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a folyamatban lévő pályázatok
elszámolása, a támogatás lehívása szabályszerűen történt-e.

Az ellenőrzés részletes feladata volt: A pályázatok előkészítésének, közbenső vizsgálatának,
elszámolásának ellenőrzése, a pályázati kiírásoknak, támogatási szerződéseknek, jogszabályi
előírásoknak való megfelelése.
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Az ellenőrzés módszere: A megkapott pályázati anyagok szúrópróbaszerű ellenőrzése, az
előírásokkal, támogatási szerződéssel, pályázati kiírásokkal történő összevetése.

Rendelkezésre bocsátott okmányok:
− támogatási szerződések
− pályázati kiírások
− pályázatokkal kapcsolatos dokumentációk

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelő személyek neve, beosztása:
dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető
Tóthné Gál Julianna költségvetési ügyintéző

A belső ellenőrzési jelentést Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottuk össze,
és tettük meg észrevételeinket.

Jogszabályi előírások:
− Közbeszerzési Törvény (2003. évi CXXIX. tv.)
− Számviteli Törvény (2000. évi C. tv.) és kapcsolódó kormányrendelet
− 4/2011. (I.28) Kormány rendelet
− a pályázati kiírások és mellékleteik

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A vizsgálat során ellenőrzött pályázatok:
− „A hősök útja felújítása” megnevezésű, 2009. évben lezárt TEUT pályázat fenntartási
időszaka
− „Közlekedés biztonsági fejlesztések Gyomaendrődön” megnevezésű, 2010. évben lezárt
TEKI pályázat fenntartási időszaka
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− „Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében” megnevezésű, 2010.
évben lezárt CÉDE pályázat fenntartási időszaka
− „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” megnevezésű, 2012. április 10én aláírt támogatási szerződéshez kapcsolódó dokumentáció

A kapott információk alapján más folyamatban lévő, elszámolás alatt álló pályázat a vizsgálat
idején nem volt az Önkormányzatnál.

Fenntartási időszak alatt álló pályázatok

A fentiekben felsorolt 3 fenntartási időszak alatt álló pályázat esetében a MÁK és a DARFÜ
helyszíni ellenőrzést folytatott le 2012. május 16-án. A revízió a helyszíni ellenőrzésről
készített jegyzőkönyvekben kisebb hiánypótlásokat állapított meg, javításokat írt elő
mindhárom pályázat esetén. Az Önkormányzat eleget tett a jegyzőkönyvekben rögzített
kötelezettségeinek határidőben, a szükséges dokumentumokat beküldte a MÁK helyi
szervezetének.

„Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” megnevezésű pályázat

Az Önkormányzat 2012. április 10-én írta alá a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosítási
számú támogatási szerződést a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. A projekt tervezett
kezdő időpontja 2012. április 10. napja, megvalósulásának napja: 2014. december 01. A
támogatás mértéke a megvalósítási munkák elszámolható összköltségének 83,097454%-a, de
legfeljebb 700.270.465 Ft.

A projekt a vizsgálat ideje alatt még a legelején tart - a pályázat beadásához szükséges tervek
elkészítése, illetve a közbeszerzési eljárások lebonyolítójának kiválasztás történt meg. A
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a közbeszerzési törvényben előírtaknak megfelelően
történt (min 3 ajánlat bekérése), a megbízási szerződés 2012. április 20-i dátummal került
aláírásra. Megemlítjük, hogy a megbízási szerződés esetleges módosítására szükség lehet,
mivel jelenleg a projekt költségvetési táblájában szereplő összesen 11.650 EFt tervezés és
___________________________________________________________________________
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egyéb tanulmányok tételsor nem szerepel a megbízási szerződésben. Amennyiben ezen
tételsorban lesznek a közbeszerzési határt meghaladó szerződések, akkor módosítani, bővíteni
szükséges a közbeszerzési eljárások lefolytatására kötött megbízási szerződés tárgyát.

KÖVETKEZTETÉSEK

A belső ellenőrzés keretében elvégzett vizsgálat során ellenőriztük a fentiekben felsorolt
pályázatok elszámolásait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál.

A rendelkezésre álló információk és az önkormányzat által összeállított pályázati
dokumentációk alapján megállapítást nem teszünk, a pályázatokhoz kapcsolódóan ellenőrzött
kimutatások, nyilvántartások megfeleltek az előírásoknak.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentés szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2012. június 11.

______________________________

__________________________

Gábor Szilvia

Kendra Ágnes

belső ellenőrzési vezető

bejegyzett könyvvizsgáló,
költségvetési minősítéssel
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ZÁRADÉK
1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
• észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
• észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. …………… hó ….. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
„CONTROL SERVICE AND COUNTER SET”
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1
Iktatószám: 244-8/2012.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

„ Helyi adó kintlevőségeinek, követeléskezelésének ellenőrzéséhez „

Békéscsaba, 2012.június 25.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Kamatmentes kölcsönök nyújtásának, nyilvántartásának, beszedésének pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéséről

Ellenőrzési jelentés
Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. június 25-én
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: Gyomaendrőd Város Önkormányzat „ Helyi adó kintlevőségeinek,
követeléskezelésének ellenőrzése”
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér. 1.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. május 26. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. május 29-31 = 3 revizori nap
Jelentés tervezet készítés: 2012. június 01. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Medovarszki Zoltán Pál
A vizsgálat célja, feladata:
- a helyi adók előírása és pénzügyi teljesítése nyilvántartásának rendszerszemléletű vizsgálata
- a hátralékok analitikus és főkönyvi nyilvántartásának ellenőrzése
- kintlevőségekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése
Az ellenőrzés részletes feladata volt:
- Helyi adó kivetéseinek dokumentálása
- Helyi adó behajtása dokumentációjának ellenőrzése
- Ellenőrzési, kontroll tevékenységek ellenőrzése, dokumentálásuk rendje
- Behajtási intézkedések ellenőrzése
Az ellenőrzés módszere: Átfogó rendszerellenőrzés, illetve mintavételen alapuló ellenőrzés
Rendelkezésre bocsátott okmányok:
− Hivatali beszámoló adóosztály 2010, 2011 évre
− Adóbevételek részletes elemzése 2009-2011 évre.
− Testületi határozatok, rendeletek
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− Végrehajtási dokumentációk
− Analitikus nyilvántartások
− Egyéb dokumentumok
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Enyedi László adó osztályvezető
Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció a Enyedi László
osztályvezetővel történt.
A belső ellenőrzési jelentésemet Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottam
össze, és tettem meg észrevételeimet.
Jogszabályi előírások:
− Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 193/2003. (XI.26.), valamint
a 370/2011 ( XII.31.) kormányrendelet
− Az Önkormányzatokról szóló 1999 évi C törvény
− 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről
− A helyi adóról szóló 1990. évi C. tv
− Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv.
− Unios jogforrás: A Bizottság 1998/2006/EK rendelete ( 2006. december 15. ) a
Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról
− Belső önkormányzati szabályzatok

Bevezető
A vizsgálat tárgyát 1990. évi C. tv. hatálya alá tartozó adók:
- Építményadó
- Telekadó
- Kommunális adó
- Idegenforgalmi adó ( havi bevallásos rendszerben )
- Iparűzési adó ( ezen belül állandó tevékenységgel kapcsolatos, valamint ideiglenes
tevékenységgel kapcsolatos )
Fentieken túlmenően az adóosztály hatáskörébe tartozó adó, ill. illeték nemek:
- gépjármű adó
- Talajterhelési díj
- Pótlék
- Bírság
___________________________________________________________________________
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A kommunális adó, építményadó, telekadó kivetéses rendszerben, míg a többi adónem
bevallásos rendszerben működik.
Ezen túlmenően az osztály feladatkörébe tartozik a szabálysértési bírságok, megelőlegezett
tartásdíjak, szemétszállítási díj, mezőőri járulékokkal, valamint az egyes támogatási alapokkal
kapcsolatos behajtási tevékenység is. Továbbá az adóérték bizonyítvány kiállítása, valamint
ingatlan értékbecslés.
Jelen vizsgálat a helyszíni egyeztetés alapján a 2010.01.01-2011.03.31. időszakra irányul.
Az adóosztály szervezeti felépítése: 1 fő osztályvezető, öt fő munkatárssal. A munkatársak
közül három fő felsőfokú végzettségű, közülük egy fő államigazgatási főiskolai végzettségű.
MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Szervezeti és működési szabályzat:
2010 évben hatályos szervezeti és működési szabályzat: A szervezeti és működési
szabályzatok az Önkormányzat honlapján közzétételre kerültek. Nyomtatott formában, a
munkatársak megismerési nyilatkozatával ellátott szervezeti és működési szabályzatot a
vizsgált szervezet nem tudott előadni.
A 2010 évben hatályos szervezeti és működési szabályzat
az adó osztály feladat és
hatáskörét két mondatban „szabályozza”. Ráadásul a mezőőri járulék kivetése a vizsgált
időszakban nem az adó osztály hatáskörébe tartozott, már csak a végrehajtási szakaszban
került oda ezzel kapcsolatos feladat. ( 1. sz. melléklet )
Egyéb szabályzat, mely az adósosztály tevékenységét, eljárásrendjét szabályozná nincs. A
feladatmegosztást a munkaköri leírások tartalmazzák. Az adó osztály tevékenységét a
hatályos jogszabályok alapján végzi. Teljesítmény értékelés évente történik, a teljesítmény
értékelés szempontjai szabályozottak.
2. Belső kontrollrendszer működési szabályzat:
A „belső kontroll rendszer működése „ szabályzat minta értékű, szépen felépített és kellően
részletes és átfogó.
A költségvetési szerv működési feltételeit ( bevételek- kiadások ) alapvetően külső tényezők
is alapvetően meghatározzák, így álláspontunk szerint a kockázati elemek értékelésének a
külső tényezők kockázati értékelésére is kell terjednie. Az adózói magatartás, mint külső
kockázati tényező álláspontunk szerint magas kockázati tényezővel bíró elem, így az kiemelt
figyelmet, és gyors reagálást igényel. Fentiek alapján hiányoljuk a külső kockázati tényezők
értékelését és az azzal kapcsolatos intézkedési szabályozást, folyamatábrát, belső elő és
utóellenőrzések szabályozását.
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1992. évi XXXVIII. Törvény 121. § (1) A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői
ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a
költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan
szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek
biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását.
3. Informatikai rendszer:
Az Önkormányzat 2010-2015 évi informatikai stratégiai tervvel rendelkezik, mely egyben az
informatikai szabályzat is.
Az adatállomány tárolása Read 5. rendszerben történik, azaz az adatok öt merevlemezen
tárolódnak, így bármelyik meghibásodása esetén biztosított az adatok rekonstruálása. Ezen
kívül helyileg ( épületszárny ) elkülönített biztonsági mentés folyik. A biztonsági mentést
tartalmazó egység az informatikus szobájában található. A mentés szombatonként történik
automatikusan.
A számítástechnikai védelmi szabályzat ( 1/1994 évi jegyzői utasítás, mely folyamatosan
aktualízálásra kerül ) 3.1.1/d pontja szerint is „ az alapfile-ok és a létfontosságú adatokat
tartalmazó file-ok másolatait külön földrajzi helyen, tűzbiztos páncélszekrényben kell tartani.”
Ez utóbbi nem valósul meg, mivel csak egy mentési egységgel rendelkezik az informatikus.
Az Önkormányzat a MÁK által biztosított „Onkadó” programot használja, mely tíz éves DOS
alapú program, melyet a jogszabály változások esetén frissítenek. A programhoz több modult
is vásároltak,.
A befolyt bevételek az Elektra programmal javarészt digitális felkönyvelésre kerülnek.
Az adóalanyokat azonosító számmal azonosítják be.
Az értesítő leveleket, csekkeket külsős cég állítja elő, melynek éves költsége 700-800 eFt, az
összes adónemre vonatkozóan, azaz az adott feladatot költséghatékonyan oldja meg..
4. Adóbevételek változása::
Az osztályvezető az adóbevételek alakulását évente részletes beszámolóban elemzi. (2. sz.
mellékletek )
Az ellenőrzés a vizsgált időszak folyamatait az előző év, és a következő év viszonylatában is
elemezte.
Az adóbevételek 2009-2011 évben folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. ( 3. sz
melléklet ). 2010 évben a költségvetés össz. bevétele 3.529.118 eFt volt, ezen belül az
adóbevételek 12%-ot képviselnek.
Az adóbevételek változása:
2010/2009
89%
2011/2010
91%
___________________________________________________________________________
4

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Kamatmentes kölcsönök nyújtásának, nyilvántartásának, beszedésének pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéséről

Legnagyobb mértékű csökkenés az idegenforgalmi adónál és az iparűzési adónál figyelhető
meg.
Az idegenforgalmi adó csökkenése ezen belül 2010/2009 viszonylatban 46%.
Ezen csökkenés csak részben írható az idegenforgalom visszaesésére.
A 239/2009 ( X.20. ) Korm. Rendelet a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezte, de nem írta
elő a korábbi rendeletben szereplő teljes körű hitelesített vendégkönyv vezetési
kötelezettséget.
Az önkormányzat a változás hatásainak kivédése érdekében a vizsgált időszakban nem tett
saját hatáskörben intézkedéseket. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv által
biztosított lehetőségekkel élve csak 2012. jan. 1-től vezette be újra az Önkormányzat által
hitelesített nyilvántartási rendszert kötelezően ( 30/2011. ( XI.4. ) önkormányzati rendelet ).
Tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi adó bevételekhez 2010 évben minden beszedett
forint után 1 Ft, 2011 évben pedig 1,5 Ft kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat ( az
osztályvezető beszámolóiban erre külön ki is tért ( 4. sz melléklet )), 50%-os vélelmezett
idegenforgalom csökkenés mellett is - hitelesített nyilvántartás hiányában- az adózási
környezet változása is évente mintegy 4-6 MFt bevétel kiesést eredményezhetett 2010-2011
évben.
5. Emberi erőforrás kapacitás kihasználás:
A vizsgált időszakban a bevallások papír alapú nyomtatványokon történtek, idegenforgalmi
adó esetén havi bevallással, ideiglenes iparűzési tevékenység esetén pedig eseti
bizonylatolással. ( 4. sz. melléklet ). Ezek adatrögzítése, valamint az ügyfélszolgálati
tevékenység az osztály kapacitását kitöltötte.
Az ideiglenes iparűzési adó befizetések jellemezően bizonylatonként kis összegű tételek,
melyek nyilvántartása, rögzítése aránytalanul jelentős élőmunka kapacitást igényeltek. A helyi
adókról szóló C. tv. 2011. január 1-től szüntette meg a vásári és piaci tevékenység utáni
ideiglenes iparűzési adóalanyiságot.
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy 2012 évben a 2011 évi iparűzési bevallásokat az adózók már
csak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül nyújthatták be, azaz az önkormányzat más
önkormányzatokhoz képest ( akár a fővárosi önkormányzathoz képest is ) előre jár az
elektronikus ügyintézés területén, ugyanakkor az adatok direkt digitális feldolgozása még nem
teljesen megoldott, azaz a bevallásokat helyben kinyomtatják és ellenőrzik.
6. Adózással kapcsolatos ellenőrzési tevékenység:
Az adónemekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szabályozást nem tudott az
Önkormányzat bemutatni.
Ellenőrzésre gyakorlatilag csak az idegenforgalmi adó vonatkozásában került sor. ( 2010
évben 40 db helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készült. ( 6. sz. melléklet )
Az ellenőrzés 2010 évben a település őrök feladatai közé került átadásra, akik egyéb
tevékenységekkel amúgy is leterheltek.
Az osztály, vagy az önkormányzat társosztályai részéről ellenőrzés nem történt.
Más adónemek vonatkozásában ellenőrzésre nem került sor.
___________________________________________________________________________
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7. Követelés kezelés:
A követelés kezelésére szabályozás nem áll rendelkezésre.
A vizsgált időszakban a követelések behajtása „ protokoll „ jellegű volt, azaz október 13-án
küldtek ki egy egyenleg értesítőt.
Ezen túlmenően jellemzően az Önkormányzat a fizetés letiltás és azonnali beszedési megbízás
lehetőségeivel élt.
Önmagában a fizetési felszólítás is eredményesnek minősíthető, hiszen a 2010.10.13-ai
258.003 eFt hátralékhoz képest az év végi állomány 186.945 eFt-ra csökkent.
Ugyanakkor az inkasszó és fizetési letiltás kevésbé eredményes, és hosszú átfutási idejű.
Maga a behajtási cselekmény elindítása is késedelmes, holott az azonnali ( bevallási
határidőt követő néhány nap) , gyors reagálás a fizetési hajlandóságot jelentősen javíthatná.
Ennek eredményeként a kintlevőség tendenciája tartósan mintegy 20% növekedés a tárgyévet
megelőző évhez képest.
A hátralékos állományt jól jellemzi, hogy a 2010 évi 186.945 eFt hátralékos állománnyal
szemben az önkormányzat 121. 267 eFt értékvesztést számolt el pénzügyi nyilvántartásaiban.
A véletlenszerűen kiválasztott vizsgált esetek tapasztalata szerint a fizetési meghagyáson
alapuló végrehajtási eljárások időben elhúzódtak, 2007, 2008 évi kintlevőséget évekkel
később, több körös eljárás után sikerült behajtani, és akkor is az alábbiakban részletezett
stratégia váltás hozott eredményt.
2011, 2012 évben az önkormányzat stratégiát váltott:
- év közben több ( 3-4 ) fizetési felszólítást küld ki.
- részletfizetési megállapodásokat kezdeményez
- Ingóságokra, jellemzően gépjárművekre végrehajtást, lefoglalást és forgalomból történő
kivonást kezdeményez ( ezen eljárás rendkívül hatékony )
- a NAV-nak átadja a követelés végrehajtását.
Ugyanakkor a követeléskezelési eljárás nem mindig kellően határozott. A vizsgált nagy
összegű hátralékot felhalmozó adós esetében a társaság nagy értékű termelő eszközökel
rendelkezik, ugyanakkor a felszámoló a tevékenység tovább folytatását engedélyezi, mely
tevékenység évi cca. 9 MFt veszteséget „ termel”. Az egyeztetési, hitelezői megállapodás
folyamata lassú, és a többi hitelező hozzáállásától függ.
8. Bírságok, késedelmi pótlékok kezelése:
A vizsgált esetekben az önkormányzat ugyan élt a bírság kivetési jogával, azonban annak
mértékét igen „méltányosan” szabta ki. 15 MFt-os adó és járulékaival tartozó adós esetében
bevallás késedelmes benyújtása miatt 10 eFt bírságot szabott ki.
A késedelmi kamatokat az ONKADÓ program automatikusan számítja.
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KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

1. Szabálytalanságot az ellenőrzés nem tárt fel. A könyvelés és az analitikus
nyilvántartás egyezik
2. Javasoljuk az ellenőrzési és a követelés kezelési eljárás szabályozását.
3. Javasoljuk a biztonsági adatmentésre szolgáló egységek bővítését, és gyakoribb ( akár
napi ) adatmentéseket, valamint a biztonsági adatmentések teljes körű tűzálló
szekrényben való tárolási feltételeinek biztosítását.
4. A vizsgált időszak és a vizsgálat időpontja közötti időszakban az önkormányzat
jelentős változásokat vezetett be:
- ügyfél kapus elektronikus adóbevallási rendszer bevezetése
- a végrehajtási eljárás kezdeményezése ingó, jellemzően gépjárművekre
- gyakorított fizetési felszólítás
Ugyanakkor az ügyfélkapus bevallások kezelése még mindig jelentős élőmunka
kapacitást köt le ( bevallások kinyomtatása, manuális rögzítés az iktatórendszerben,
holott maga az iktatórendszer önmagában programozott, azaz digitális nyilvántartási
program.)
5. Meggyőződésem, hogy az informatikai rendszer fejlesztése, az egyes alrendszerek
összekapcsolása
jelentős
élőmunka
megtakarítást
eredményezhet,
amely
megteremthetné az élőmunka kapacitás gazdaságosságának, hatékonyságának és
átszervezésének feltételeit.
Tapasztalatom, hogy az sgl server rendszer alatt windows-os felületű Delphivel készített
programok jól strukturált adatbázissal gyors és hatékony, az adott gazdálkodó szervre
szabott felhasználói igényeket tudnak kielégíteni.
Ugyancsak saját tapasztalatom, hogy gyakran az egyedi, az adott gazdálkodóra
kifejlesztett programok sokkal hatékonyabb információ bevitelt és információ kinyerést
eredményeznek, mint a széles körben alkalmazott „uniformizált” programok.
Javasoljuk az elektronikus bevallás kiterjesztését valamennyi adónemre, össze
kapcsolva egy ügyfélszolgálati szolgáltatással, ahol azon adózóknak, akik nem
rendelkeznek a megfelelő technikai háttérrel, díjazás ellenében az ügyfélszolgálat
készítené el az adóbevallást, melyet az ügyfél ugyanúgy aláírásával el tud látni,
ugyanakkor a maga a bevallás rögtön bekerülne a nyilvántartási rendszerbe. A
beérkezés vissza igazolása automatikusan történik, ugyanakkor a bevallások
érkeztetése, iktatószámmal való ellátása, valamint az adategyeztetés, és a feldolgozás
vissza igazolása még mindig élőmunka igényes, melynek oka, hogy a különböző
rendszerek nincsenek egymással összekapcsolva ( bevált gyakorlat, hogy vagy az
adószám, vagy az adóazonosító szám alapján egy komplex rendszer valamennyi
műveletet élőmunka ráfordítás nélkül el tud látni ).
___________________________________________________________________________
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Esetlegesen javasolni tudjuk piacon forgalomban lévő elektronikus dokumentum
kezelő rendszer alkalmazását ( pl. Elastoffice )
Az elektronikus ügyintézési rendszerre működésére két alkalmazási mód lehetséges:
1. a magyarorszáh.hu ügyfélkapus rendszeren keresztül
2. helyi elektronikus ügyintézési rendszer kiépítése, az ügyfélkapus rendszer
mintájára. Ez utóbbi előnye, hogy az Önkormányzat valamennyi nyilvántartott
adózó részére saját hatáskörben ki tudja küldeni a belépéshez szükséges első
azonosító jelszavakat, kódokat. ( pl fővárosi önkormányzati rendszer )

6. A követelés kezelés hatékonysága nagy mértékben függ a gyors reagálástól, és a
komplex intézkedési rendszer alkalmazásától.
Ennek feltétele a jól kiépített számítástechnikai háttér, mely egyrészt napra kész
információkat szolgáltat, másrészt az emberi erőforrások hatékonyan
átcsoportosíthatók a követeléskezelési , valamint ellenőrzési feladatokra.
7. Javasoljuk az adóalanyok ellenőrzésének bevezetését, akár külső szolgáltató igénybe
vételével, akár belső munkatársakkal. A település őri hatáskörű ellenőrzést mind
gyakoriságában, mind eredményességében elégtelennek véljük.
8. Javasoljuk, hogy vállalkozások esetében határidőben be nem adott bevallások, vagy
határidőben be nem fizetett adó, adóelőleg esetén a fizetési, vagy bevallás benyújtási
felszólításban megadott határidő leteltét követően tartsanak átfogó ellenőrzést, akár a
NAV –val együttes ellenőrzés keretében. Várható, hogy ilyen intézkedések esetén az
adófizetési készség jelentősen javulni fog.
9. Javasoljuk a követeléskezelési eljárást felülvizsgálni , szabályozni az alábbiak szerint:
- a fizetési felszólításban megadott határidőn belül már előzetes információ bekérése az
adózó munkahelyéről, bankszámlájáról, vagyoni helyzetéről, ingó, ingatlan
vagyonáról
- a fizetési határidő lejártával rögtön alkalmazni a letiltás és az inkasszó benyújtásának
alkalmazása
- amennyiben ez sikertelen, a már alkalmazott foglalási eljárás, és forgalomból való
kivonás eljárásának megindítása gépjárművekre
- foglalási eljárás és árverezés megindítása más ingóságokra
- jelzálog bejegyzése ingatlanra
- a végrehajtás átadása a NAV-nak, vagy nem helyi végrehajtónak azzal a feltétellel,
hogy a hatályos jogszabályok és adatvédelmi, személyiségi jogok védelmének
betartása mellett az ingatlanok adatai felkerülnek országosan interneten elérhető
ingatlan adatbázisba.
10. A tapasztalat azt mutatja, hogy befektetési céllal van kereslet az ingatlanokra,
ugyanakkor annak bevonása egy adósság kezelési eljárásba csak akkor lehet
eredményes, a megfelelő információk országos elérhetőséggel rendelkezésre állnak.
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Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem. Az ellenőrzést
lezártnak tekintem.
Kérem a belső ellenőrzési jelentésem szíves elfogadását.
Békéscsaba, 2012. június 25.

_______________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

___________________________
Medovarszki Zoltán Pál
belső ellenőr
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását egyetértésnek
kell tekinteni.),
észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. ……………. hó ……. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Iktatószám: 321-5/2012

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY HELYI SZINTEN TÖRTÉNŐ
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a közbeszerzési törvény helyi szinten történő végrehajtásának ellenőrzése

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. szeptember 12-én.
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a közbeszerzési tevékenység
lebonyolítása, értékelése 2011. év és 2012. I. félév vonatkozásában
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér. 1.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. szeptember 04-05. = 2 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. szeptember 06-11. = 4 revizori nap
Jelentés tervezet készítés: 2012. szeptember 12. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Kendra Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló, költségvetési minősítés
A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy 2011. évben és 2012. I. félévben az
Önkormányzat a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően járt-e el a törvény hatálya
alá tartozó ügyletek esetében.
Az ellenőrzés részletes feladata volt:
- A Közbeszerzési Szabályzat megalkotásának, összhangjának megítélése az aktuális
jogszabályokkal.
- A Közbeszerzési Terv jóváhagyása, módosítása, közzététele, teljesítése az
előírásoknak megfelelően történt-e.
- Az éves statisztikai összegzés elkészítése, megküldése határidőben megvalósult-e.
- Mintavétel alapján kiválasztott konkrét közbeszerzési eljárások részletes ellenőrzése a
közbeszerzési eljárások dokumentációi alapján azon szempontból, hogy a hatályos
jogszabályokban, illetve a belső szabályzatban előírtak a gyakorlati alkalmazás során
érvényesülnek-e.
- Ellenőrzési tapasztalatok összegzése, javaslattétel
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Az ellenőrzés módszere: jogszabályi megfelelőség vizsgálata, szúrópróbaszerű és tételes
helyszíni ellenőrzés
Rendelkezésre bocsátott okmányok:
- Közbeszerzési Szabályzat 2011. év, 2012. év
- Közbeszerzési terv 2011. év, 2012. év
- Éves összegzés, statisztika a közbeszerzésekről 2011. év
- Mintavétel alapján kiválasztott ügyletek dokumentációja a lebonyolított közbeszerzési
eljárásokról mindkét évben.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Dr. Timár Andrea osztályvezető (2012.)
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető (2011.)
Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció Dr. Timár Andrea
osztályvezetővel történt.
A belső ellenőrzési jelentést Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottuk össze,
és tettük meg észrevételeinket.
Jogszabályi előírások:
− Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 193/2003. (XI. 26.)
kormányrendelet
− Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. és 2011. évi CLXXXIX. törvény
− A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) és kapcsolódó
kormányrendeletek
− A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt új) és kapcsolódó
kormányrendeletek
− Belső önkormányzati szabályzatok, rendeletek

MEGÁLLAPÍTÁSOK
A 2003. évi és 2012. január 01-től a 2011. évi Kbt törvény szabályozza a közbeszerzési
eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait a közpénzek ésszerű és hatékony
felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések
során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében.
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I.

Közbeszerzési Szabályzat megalkotása, összhangja az aktuális jogszabályokkal

a.) A Közbeszerzési Szabályzat 2011. évben
Kbt 6. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen
meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg
testületeket.
2011. évre az Önkormányzat a 2010. második félévi törvényváltozások figyelembe vételével
átdolgozta, rövidebb és áttekinthetőbb szerkezetben bocsátotta ki az új Közbeszerzési
Szabályzatát, amely a 482/2010. (XI. 25.) Gye. Kt. határozattal lépett hatályba.
A Közigazgatási Hivatal – a Képviselő-testületi határozatok áttekintése során – észrevételeket
tett ezen Közbeszerzési Szabályzatra, annak további pontosítását előírva. A szükséges
módosításokat elvégezte az Önkormányzat, 2011. február 24-től a 65/2011. (II. 24.) Gye. Kt.
határozattal léptette életbe a módosított Közbeszerzési Szabályzatot. A módosítás előtt
közbeszerzési eljárás nem indult 2011. évben.
b.) A Közbeszerzési Szabályzat 2012. évben
Kbt új 22. § (1) 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, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében
különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt,
személyeket, vagy testületeket.
2012. évre az új Kbt figyelembe vételével átdolgozta a Közbeszerzési Szabályzatot a
Közbeszerzési Csoport - a 2012-től a közbeszerzési ügyekre is megbízott ügyvéd
segítségével -, mely 2012. április 27-én lépett hatályba a képviselő testület 244/2012. (IV.26.)
Gye. Kt. határozatával. Az új Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépése előtt 2012. évben
nem indult közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési tevékenység helyi szabályozása az előírásoknak megfelelő, az Önkormányzat
a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának, lezárásának, dokumentálásának,
felelősségének rendjét rögzítette a Közbeszerzési Szabályzatokban.
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II. Közbeszerzési Terv jóváhagyása, módosítása, közzététele, teljesítése.
a.) 2011. évi Közbeszerzési Terv
A Kbt. 5. §-a alapján Közbeszerzési Tervet készítettek a 2011. évre valószínűsített
közbeszerzésekről, melyet a 150/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozattal fogadtak el, és az
Önkormányzat saját honlapján tettek közzé. Gondoskodtak a terv irattári megőrzéséről is az
előírt 5 éves időtartamra. A Közbeszerzési Tervet az éves költségvetési rendelettel és a
Közbeszerzési Szabályzattal összhangban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya - mint Közbeszerzési Csoport – készítette el.
A 2011. évi Közbeszerzési Terv az alábbi beszerzéseket tartalmazta, melyek megvalósultak
tárgyévben:
− Belterületi utak építése (nemzeti egyszerű nyílt eljárás, becsült érték 24 MFt, fedezete
saját önerő, eljárás tervezett időpontja: 2011. április),
− Informatikai eszközök beszerzése (nemzeti egyszerű nyílt eljárás, becsült érték 24 MFt,
fedezete pályázat 100%-ban - TIOP-1.1.1-07/1-2008-0214, eljárás tervezett időpontja:
2010. március, áthúzódott 2011. évre).
A helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk, hogy 2011. évben voltak további közbeszerzési
eljárások is, melyek nem szerepeltek az eredeti tervben, illetve nem készült év közben
tervmódosítás sem:
− Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjainak, az ott dolgozó
felnőttek étkezési feladatainak ellátása a 2011/2012-es tanévre,
− Informatikai eszközök beszerzése gesztor önkormányzatként (nemzeti egyszerű nyílt
eljárás, becsült érték 15 MFt, fedezete pályázat 100%-ban - TIOP-1.1.1-07/1-20080228, eljárás tervezett időpontja: 2011. év eleje).
A Kner Gimnázium étkezési feladataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás érvénytelen volt,
az Önkormányzat döntése alapján új közbeszerzési eljárás kiírására nem került sor.
Az informatikai eszközök beszerzésére két pályázat készült, két közbeszerzési eljárás került
lefolytatásra (mindkettő eredményes volt, megvalósult 2011. évben), a tervben azonban csak
az egyik szerepelt.
A Kbt alábbi rendelkezése alapján a 2011. évi Közbeszerzési Tervet módosítania kellett volna
az Önkormányzatnak:
Kbt 5. § 4) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból
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4

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a közbeszerzési törvény helyi szinten történő végrehajtásának ellenőrzése

előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is.
b.) 2012. évi Közbeszerzési Terv
Az új Kbt. 32. §-a alapján Közbeszerzési Tervet készítettek a 2012. évre valószínűsített
közbeszerzésekről, melyet 2012. I. félévben kétszer módosítottak, bővítettek. A vizsgálat
idején hatályos 2. módosítást a 375/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozattal fogadták el. Az
eredeti és módosított Közbeszerzési Terveket az Önkormányzat saját honlapján tették közzé,
továbbá gondoskodtak a tervek irattári megőrzéséről az előírt 5 éves időtartamra. A
Közbeszerzési Tervet (és a módosításokat) az éves költségvetési rendelettel és a
Közbeszerzési Szabályzattal összhangban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya - mint Közbeszerzési Csoport – készítette el.
Kbt új 33. § (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból
előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is.
A szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatos KEOP pályázat alapján további
tervmódosítás várható 2012. évben, a munkák előrehaladásának függvényében (a jelenlegi
Közbeszerzési Tervben a határidők bizonytalansága miatt nem szerepelnek még az építési
munkákkal kapcsolatos közbeszerzések, csak az előkészítő munkálatok).
III. Éves statisztikai összegzés elkészítése, megküldése.
A Kbt. 16. §-a szerinti éves statisztikai jelentést 2011. évről határidőben, 2012. 05. 31-ig
elkészítették. A statisztikai összegzésnek a jogszabályi előírások szerint tartalmaznia kellett
volna a 2011. évi közbeszerzéseket, de a beadott adatszolgáltatásban csak a 2011. évi
Közbeszerzési Tervben szereplő 2 közbeszerzés szerepelt (és nem a ténylegesen megvalósult
összes közbeszerzés) – azaz nem teljeskörű a beadott 2011. évi statisztikai összegzés.
A 2012. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség a 2012. évi közbeszerzési
tevékenységről 2013. évben esedékes.
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IV. Mintavétel alapján kiválasztott közbeszerzési eljárások ellenőrzése
a.) A közbeszerzési eljárás vizsgálatának általános tapasztalatai
Az Önkormányzatnál a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának rendjére
2011. év végéig jellemző volt, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadó általában csak
pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzések esetében működött közre, ahol pályázati forrás állt
rendelkezésre a közbeszerzési tanácsadó díjára. 2012. évtől a nem pályázatos
közbeszerzéseket az Önkormányzat általánosan megbízott ügyvédje felügyeli.
2011. évben a Közbeszerzési Szabályzat 3.) pontja alapján a közbeszerzési eljárás
megindításáról a polgármester dönt. Az ellenőrzött közbeszerzési eljárások
dokumentációjában ilyen döntés egyik esetben sem volt. 2012. évtől az új Közbeszerzési
Szabályzat másképp rögzíti az eljárás megindításának menetét - a 11/b.) pont szerint a
Képviselő testület határozattal létrehozza a Bíráló Bizottságot. A 2012. évre ellenőrzött
közbeszerzési eljárások esetében megtörtént a szabályzatban előírt döntés.
Főleg nemzeti egyszerű, nyílt (2012. évben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos)
közbeszerzési eljárást folytattak le. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Bizottság
ajánlása alapján általában három (esetenként több) kiválasztott ajánlattevő részére került
megküldésre. Az ajánlattételre felhívott vállalkozók kiválasztási szempontjai nem
dokumentáltak 2011. évben, 2012. évtől a Közbeszerzési Szabályzat rendezi a kérdést. A
beérkezett pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet vettek fel, majd formai és tartalmi
szempontból ellenőrizték a kapott ajánlatokat és szükség esetén hiánypótlásra szólították fel a
jelentkezőket.
Az ajánlattételi felhívásban ismertetett – jellemzően lineáris arányosítási vagy legkedvezőbb
ár - pontozásos rendszerben értékelték a beérkezett érvényes ajánlatokat. A figyelembe vett
szempontok (pl.: ajánlati ár, elvártnál rövidebb teljesítési határidő, kötelező jótállást
meghaladóan vállalt garancia, késedelmi kötbér mértéke) együttes értékelésével az
összességében legelőnyösebb pályázatot választották ki nyertesként.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációi alapján a helyi közbeszerzési testület
ülésén szavazás útján jóváhagyta, véglegesítette a közbeszerzési eljárás eredményét. Ezt
követően a nyertes céggel megkötötte az Önkormányzat a kivitelezésre irányuló vállalkozási
szerződést az ajánlati felhívásban meghirdetett feltételekkel. A közbeszerzési eljárásokhoz
kapcsolódóan a jogszabályban előírt közzétételek megtörténtek.
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b.) Az egyedi közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos megállapítások 2011. évre
2011. év vonatkozásában a 3 db eredményesen lezárult közbeszerzésre terjedt ki a részletes
ellenőrzés – összesen 4 db közbeszerzés volt, melyből 1 eredménytelen (Kner Gimnázium
étkeztetés).
1) Belterületi utak építése Gyomaendrődön
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint hirdetmény közzététele nélkül
induló egyszerű közbeszerzési eljárással történt, közbeszerzési tanácsadó igénybe vétele
nélkül. Az ajánlattételi felhívást 3 cégnek küldték meg, melyek közül 2 küldött be ajánlatott.
Az egyik ajánlattevő nem pótolta határidőben az ajánlatából hiányzó dokumentumokat, így 1
db érvényes ajánlat maradt, mely megfelelt a kiírási feltételeknek. A pályázati felhívásban
közzétett bírálati módszer alapján levezetett számszaki értékelés, pontozás nem volt
megtalálható az anyagban (igaz ugyan, hogy csak 1 érvényes ajánlat érkezett). A nyertes
ajánlattevővel megkötötte a szerződést az Önkormányzat, a munka 2011. évben befejeződött.
A közbeszerzési eljárás teljes szakasza írásban dokumentált. A közbeszerzési eljárás
iratanyaga összekészített, azonban meglehetősen rendezetlen. Az iratok több helyen találhatók
meg, nincsenek lefűzve, összerendezve, egy-egy irat kikeresése az egész anyag átvizsgálását
igényelheti.
2) Informatikai
kapcsolódóan

eszközök

beszerzése

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0214

pályázathoz

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint hirdetmény közzététele nélkül
induló egyszerű közbeszerzési eljárással történt, közbeszerzési tanácsadó igénybe vételével.
Az ajánlattételi felhívást 6 cégnek küldték meg, melyek közül 2 küldött be ajánlatot.
Hiánypótlás után mindkét benyújtott ajánlat érvényes volt, megfelelt a kiírási feltételeknek. A
pályázati felhívásban közzétett bírálati módszer alapján levezetett számszaki értékelés szerint
a legkedvezőbb ajánlatot hirdették ki nyertesként. A szerződést az Önkormányzat megkötötte,
a munka 2011. évben befejeződött.
A közbeszerzési eljárás teljes szakasza írásban dokumentált, az iratanyag rendezett.
3) Informatikai
kapcsolódóan

eszközök

beszerzése

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0228

pályázathoz

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint hirdetmény közzététele nélkül
induló egyszerű közbeszerzési eljárással történt, közbeszerzési tanácsadó igénybe vételével.
Az ajánlattételi felhívást 6 cégnek küldték meg, melyek közül 2 küldött be ajánlatott. Az
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egyik ajánlattevő nem pótolta határidőben az ajánlatából hiányzó dokumentumokat, így 1 db
érvényes ajánlat maradt, mely megfelelt a kiírási feltételeknek. A pályázati felhívásban
közzétett bírálati módszer alapján levezetett számszaki értékelés szerint a legkedvezőbb
(egyben egyetlen érvényes) ajánlatot hirdették ki nyertesként. A szerződést az Önkormányzat
megkötötte, a munka 2011. évben befejeződött.
A közbeszerzési eljárás teljes szakasza írásban dokumentált, az iratanyag rendezett.
c.) Az egyedi közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos megállapítások 2012. évre
2012. június 30-ig a Közbeszerzési Tervben szereplő eljárások közül csak az alábbi három
esetben indult el a folyamat, így az ellenőrzés csak a folyamatban lévő közbeszerzések
említett határidőig megvalósult eseményeire terjedt ki.
1) Start közmunkaprogram megvalósításához szükséges munkagépek beszerzése
A közbeszerzési eljárás főbb paraméterei a Közbeszerzési Terv alapján - nemzeti nyílt eljárás,
becsült érték 20,6 MFt, fedezete: kormányrendeletben meghatározott támogatás, eljárás
tervezett időpontja: 2012. év. A nemzeti nyílt eljárás oka, hogy a Start közmunkaprogramhoz
korábban már történt egy egyedi eszközbeszerzés közel 7M Ft-ért, így az összesített érték már
meghaladja a nyílt eljárás összeghatárát.
A Bíráló Bizottság 2012. június 05-én, a Közbeszerzési Bizottság június 08-án ülésezett a
témában, ahol is az ajánlati felhívást elfogadták. Az eljárást megindító felhívás közzététele
megtörtént. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2012. július 02., így az eljárás további
szakaszai jelen vizsgálat időbeli hatályán kívül estek. Miután azonban ez volt az egyetlen
közbeszerzés 2012. évre, ami a vizsgálat időpontjáig befejeződött, ezért az ellenőrzés
keretében az egész folyamatot vizsgáltuk (annak ellenére, hogy a vége 2012. II. félévre
átnyúlt).
Az ajánlati felhívásra 3 cég küldött be ajánlatot határidőben, valamennyi esetben hiánypótlás
elrendelésére volt szükség. Az értékelések alapján a pályázók megfeleltek az alkalmassági
követelményeknek, a hiánypótlás után valamennyi benyújtott pályázat megfelelt az
érvényességi követelményeknek. A pályázati felhívásban közzétett bírálati módszer alapján
levezetett számszaki értékelés szerint a legkedvezőbb ajánlatot hirdették ki nyertesként. A
szerződést az Önkormányzat megkötötte, a beszerzés lezárult. A szerződésteljesítéssel,
lezárással kapcsolatos jogszabályban előírt adatok közzététele folyamatban van.
A közbeszerzési eljárás teljes szakasza írásban dokumentált, az iratanyag rendezett.
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2) Szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekttel kapcsolatos projektmenedzseri és
FIDIC mérnöki felügyeleti feladatok
A két közbeszerzési eljárás főbb paraméterei egyformák a Közbeszerzési Terv alapján nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások, becsült érték: 24-24 MFt,
fedezete: KEOP pályázat és önerő, eljárás tervezett időpontja: 2012. év.
A Bíráló Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság májusban többször ülésezett a témában, a
2012. május 31-i ülésen mindkét ajánlati felhívást, valamint az ajánlattételre kiválasztott
cégek listáját elfogadták. Az ajánlattételi felhívást 3-3 cégnek küldték meg mindkét esetben.
Az ajánlatok benyújtásának határideje egyaránt 2012. július 19. volt, így az eljárás további
szakaszai jelen vizsgálat időbeli hatályán kívül estek.
A szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatos projekt teljes összege 859 MFt, ezen
közbeszerzési eljárások csak a beruházás elkezdéséhez szükséges előkészítő munkálatok. Bár
fenti közbeszerzési eljárások a vizsgálat idejéig lényegében befejeződtek (szerződéskötés
folyamatban), de mivel szinte teljes egészében 2012. II. félévben zajlottak, valamint a projekt
egészét együttesen érdemes nézni, így jelen ellenőrzés nem terjedt ki a részletes
dokumentáció átvizsgálására.

V. Tapasztalatok összegzése, javaslatok

A közbeszerzési tevékenység helyi szabályozása az előírásoknak megfelelő, az Önkormányzat
a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának, lezárásának, dokumentálásának,
felelősségének rendjét rögzítette a Közbeszerzési Szabályzatban mindkét évben.
2011. évben a Kbt 5. § 4) pontjának rendelkezése alapján az év elején határidőre elkészített
2011. évi Közbeszerzési Tervet módosítania kellett volna az Önkormányzatnak, mivel 2 az
eredeti tervben nem szereplő közbeszerzési eljárást is lefolytatott. Emiatt nem volt teljeskörű
a határidőre beadott 2011. évi statisztikai összegzés sem - a beadott adatszolgáltatásban csak a
2011. évi Közbeszerzési Tervben szereplő 2 közbeszerzés szerepelt. 2012. évre már
megtörtént a Közbeszerzési Terv évközi módosítása az előírásoknak megfelelően.
A mintavétellel kiválasztott egyedi közbeszerzési eljárások 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 ellenőrzött közbeszerzéses eljárás esetében
folyamatosan megtörtént. 2011. évben néhány kisebb hiányosság volt a dokumentációban -
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kezdésről polgármesteri döntések, ajánlatevők kiválasztási szempontjai, részletes számszaki
értékelés a belterület utak esetében.
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, ez az oka a rendezetlenségnek.)
Általánosságban megállapítható, hogy 2012. évre javult a rendszer – megtörténtek az évközi
tervmódosítások, teljeskörűbb az eljárások dokumentáltsága, pontosabban eleget tesznek a
jogszabályokban és a Közbeszerzési Szabályzatban előírtaknak (pl.: eljárás elindításához
szükséges határozat a Bíráló Bizottság megválasztásáról megvan, ajánlattevők
kiválasztásának szempontjai dokumentáltak).
A belső ellenőrzési jelentéshez külön hibajegyzék nem készült, a szöveges értékelés az észlelt
hiányosságokat tartalmazza.
Kérjük a belső ellenőrzési jelentés szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2012. szeptember 12.

___________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

___________________________
Kendra Ágnes
bejegyzett könyvvizsgáló
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ZÁRADÉK
1) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
(a továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
−észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
−észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7)
bekezdés).

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. 45.§ (2) és (3) bekezdés)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§
(1) bekezdés).

Gyomaendrőd, 2012. ……………. hó ……. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat helyi adó bevallások ellenőrzése, elemzés

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. augusztus 10-én.
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: Gyomaendrőd Város Önkormányzat helyi adó bevallások pontosságának,
határidőben történő beadásának ellenőrzése 2011. évre vonatkozóan
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér. 1.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. augusztus 01. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. augusztus 02-07. = 5 revizori nap
Jelentés tervezet készítés: 2012. augusztus 10. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Gábor Szilvia belső ellenőrzési vezető
Kendra Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló, költségvetési minősítés
A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a 2011. évi iparűzési adóbevallásokat
pontosan töltötték-e ki, illetőleg határidőben adták-e be az adózók (elemzés készítése)
Az ellenőrzés részletes feladata volt:
- Helyi adó bevallások határidőben történő beérkezésének vizsgálata
- Helyi adó bevallások pontosságának vizsgálata, az elkövetett hibák felmérése
- Részletes elemzések készítése fenti területekről
- Tendenciák vizsgálata 2010-2011. évek vonatkozásában
Az ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű és tételes, elemzés készítése
Rendelkezésre bocsátott okmányok:
− Adóbevételek összesítő kimutatásai 2010-2011 évre
− Iparűzési adó bevallások 2011. évről
− Analitikus nyilvántartások
___________________________________________________________________________
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− Testületi határozatok, rendeletek
− Egyéb dokumentumok
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Enyedi László adó osztályvezető
Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció Enyedi László
osztályvezetővel történt.
A belső ellenőrzési jelentést Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottuk össze,
és tettük meg észrevételeinket.
Jogszabályi előírások:
− Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 193/2003. (XI.26.)
kormányrendelet
− Az Önkormányzatokról szóló 1999 évi LXV. törvény
− A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
− Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
− Belső önkormányzati szabályzatok, rendeletek

BEVEZETŐ

A vizsgálat tárgyát 1990. évi C. törvény hatálya alá tartozó helyi iparűzési adó képezte.
Feladatunk volt részletes elemzés készítésével annak megállapítása, hogy a 2011. évi
iparűzési adóbevallásokat pontosan töltötték-e ki, illetőleg határidőben adták-e be az adózók.
Emellett az ellenőrzés tárgyát képezte a helyi iparűzési adó bevallások összesített adatai
alapján az évek közötti tendenciák, változások felmérése.
Jelen vizsgálat a 2012. évi ellenőrzési munkaterv és a helyszíni egyeztetés alapján a 2011. évi
adóbevallások hibáinak felmérésére, illetve az összesítő kimutatások alapján felmérhető
tendenciákra irányult. Elemzésünk a 2011. évi helyi iparűzési adó bevallások vonatkozásában
elsősorban az alábbi területekre terjedt ki:
− elektronikusan beadott bevallások aránya,
− határidőben be nem adott bevallások aránya,
− jellemzően előforduló hibák, valamint hibás bevallások aránya.
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Az Önkormányzat a helyi adó bevallások feldolgozására a MÁK által biztosított ONKADO
programot használja. Az adóosztály szervezeti felépítése: 1 fő osztályvezető, öt fő
munkatárssal. 2012. évben a 2011. évi iparűzési bevallásokat az adózók már csak
elektronikusan készíthették el, valamint elektronikus úton be is küldhették (illetve
kinyomtatás után postán vagy személyesen beadhatták).
Az önkormányzat más önkormányzatokhoz képest így előre jár az elektronikus ügyintézés
területén, ugyanakkor az adatok direkt digitális feldolgozása még nem teljesen megoldott – az
elektronikusan beküldött bevallásokat a feldolgozáshoz helyben kinyomtatják, ellenőrzik. A
2011. évi bevallások esetében már az elektronikusan kitöltött és postán vagy személyesen
beérkezett bevallásokon szereplő BAR-kód beolvasásával történt a feldolgozás, így nem
kellett a bevallásokon szereplő adatokat egyesével begépelni. A BAR-kóddal beolvasott
adatokat ellenőrzés után rögzíti a rendszer, melynek eredményeképpen lényegesen gyorsabb
és pontosabb adatbevitel érhető el. Azon bevallásokat, melyeket elektronikusan, ügyfélkapun
keresztül küldenek be, azt egy saját készítésű program emeli át közvetlenül az ONKADÓ
programba, és ott csak ellenőrzik az adatokat, majd jóváhagyják. Ezeknek a bevallásoknak a
kinyomtatása csak az iktatás miatt szükséges.

MEGÁLLAPÍTÁSOK, ELEMZÉS

Iparűzési adóerőképesség alakulása
A korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan a helyi iparűzési adóbevételek 2010-2011.
években is csökkenő tendenciát mutatnak az önkormányzatnál, a 2011. évi iparűzési
adóerőképesség 96,28%-a az előző évi adatnak (adatok Ft-ban):
Megnevezés
tárgyévi ipa előleget meghatározó
településre jutó adóalap
tárgyévi iparűzési adóerőképesség

2011. jún 30.
(2010. évi bevallások)

2012. jún 30.
(2011. évi bevallások)

változás

12 980 002 824
181 720 040

12 497 076 940
174 959 077

96,28%
96,28%

Beadott bevallások, adózók arányszámai 2010-2011. évekre
Az önkormányzat 2011. adóévre bevezette az elektronikus iparűzési adó bevallás kitöltést
szinte teljeskörűen, mint ahogy a bevezető részben röviden ismertettük. Lényegében a nagy
országos társaságok kivételével (akik saját programot használnak az iparűzési adó bevallás
kitöltésére tekintettel a telephelyeik nagy számára) minden adózónak kötelező használnia az
elektronikus kitöltő programot iparűzési adóbevallásának kitöltésére.
___________________________________________________________________________
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Az elektronikusan kitöltött bevallásokat 2011. évben az adózók nagyobb része már
elektronikus úton is küldte be, ahogy az a következő táblázatból is kiolvasható:
Megnevezés
nyilvántartott adóalanyok száma (db)
tárgyévben elektronikus úton adta be
bevallását (db)
elektronikus bevall/össz adóalany
elektronikus bevall/beadott bevall

2011. jún 30.
2012. jún 30.
változás
(2010. évi bevallások) (2011. évi bevallások)
1 480
1 499 101,28%
420
28,38%
34,20%

713 169,76%
47,57% 167,61%
57,59% 168,39%

2010-2011. években a magánszemélyek (egyéni vállalkozók, őstermelők) és társaságok
aránya az összes adózón belül az alábbiak szerint alakult:

Határidőben be nem adott bevallások arányszámai 2010-2011. évekre
A rendelkezésünkre álló adatok alapján az egyes években határidőben be nem adott
bevallások aránya hasonlóan, 17% körül alakult 2010. és 2011. években egyaránt:
Megnevezés
nyilvántartott adóalanyok száma (db)
tárgyévben bevallást nem adott (db)
be nem adott/összes aránya

2011. jún 30.
2012. jún 30.
(2010. évi bevallások) (2011. évi bevallások)
1 480
1 499
252
261
17,03%
17,41%

változás
101,28%
103,57%
102,26%
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A be nem adott bevallások aránya az egyéni vállalkozók, őstermelők, illetve társaságok
számát tekintve a következő ábra szerint oszlott meg az egyes években:

Az adatok alapján az egyes években be nem adott bevallások aránya mellett azok összetétele
is hasonló 2010-2011. években, azaz a vállalkozások és egyéni vállalkozók, őstermelők közel
azonos arányban képviseltették magukat.
A tárgyévre be nem adott helyi iparűzési adó bevallásokból a csak tárgyévre bevallást nem
adott adózók és évek óta különböző indokok miatt bevallást nem adott adózók száma, aránya
a következő táblázatban részletezettek szerint változott a 2010. és 2011. évek tekintetében:
Megnevezés

2011. jún 30.
(2010. évi bevallások)

tárgyévre be nem adott bevallásokból:
cégnyilvántartás alapján F.A., V.A.,
vagy megszűnt (db)
F.A., V.A., megszűntek/összes aránya
évek óta nem adott bevallást
(megszűnteken kívül, db)
évek óta nem adott bevallást/összes
aránya
csak tárgyévre nem adott bevallást (db)
csak tárgyévre nem adott/összes
aránya
csak tárgyévre nem adott/össz nem
adott aránya

2012. jún 30.
változás
(2011. évi bevallások)

86
5,81%

86 100,00%
5,74% 98,73%

49

49 100,00%

3,31%
117

3,27% 98,73%
126 107,69%

7,91%

8,41% 106,33%

46,43%

48,28% 103,98%
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Az adatokból megállapítható, hogy a tárgyévre be nem adott bevallások közel felét (2010.
évben 46,43%, 2011. évben 48,28%) az önkormányzat felszólítására pótolták az adózók, a
maradék többsége felszámolás vagy végelszámolás alatt álló társaságokhoz, megszűnt egyéni
vállalkozókhoz kapcsolódik, ahol sok esetben csak a záró bevallás beadása maradt el (nem
adta be a törtidőszaki záró bevallást, vagy csak egyszerűen éves bevallást adott be záró
bevallás helyett az adózó). Miután jórészt már megszűnt adózókról van szó, így a záró
bevallások pótlására nemigen van esély.
A határidőben be nem adott bevallások esetében már a 2010. évi bevallások pótlására
kiküldött felszólító leveleket is egyéni vállalkozók és őstermelők esetében 5.000 Ft,
társaságok esetében 10.000 Ft mulasztási bírság követte. A tapasztalatok alapján a bírság
hatásos volt, mert 2011. évben már jellemzően határidőben beadták a korábbi évben késett (és
ezért bírságot kapott) adózók a tárgyévi bevallásukat.
2010-2011. években az alábbiak szerint oszlottak meg a be nem adott bevallások:

A megszűnt adózók és azon adózók között, akik a megszűnteken kívül nem adtak be bevallást
folyamatos változás, átcsoportosulás figyelhető meg a cégnyilvántartás esetenkénti
ellenőrzésének, illetve a bejelentések eredményeképpen. Hasznos lenne rendszeresen
ellenőrizni az adózók működését a cégnyilvántartásban a megszűnések kiszűrése érdekében,
ám erre sajnos kevés a kapacitás.
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2011. évre beadott helyi iparűzési adóbevallások elemzése
A 2011. évi helyi iparűzési adó bevallások tételes feldolgozásával elemeztük az egyéni
vállalkozók, őstermelők és vállalkozások arányát, illetve az általuk elkövetetett tipikus hibák
számát, arányát a beadott bevallások egészéhez viszonyítva.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján 2011. évben a beadott helyi iparűzési adóbevallások
közel 68%-át egyéni vállalkozók és őstermelők, míg kb 32 %-át vállalkozók adták be, ahogy
az alábbi táblázat is mutatja:
Megnevezés
nyilvántartott adóalanyok száma (db)
tárgyévre bevallást adott (db)
ebből egyéni vállalkozó és őstermelő
aránya beadott bevallásokból
ebből társaság
aránya beadott bevallásokból

2012. jún 30.
(2011. évi bevallások)
1 499
1 238
841
67,93%
397
32,07%

A 2011. évre beadott helyi iparűzési adó bevallásokban jellemzően előforduló hibák a
feldolgozást követően a következőek voltak:
− nem jó számot írtak be az adózók az év közben előlegre és/vagy feltöltésre befizetett
összeg soron,
− nem jól számolták ki az adózók a következő időszakra fizetendő adóelőleg összegét,
− mindkét fenti adatot hibásan szerepeltették,
− egyéb hibákat követtek el (pl egyéni vállalkozóknál és őstermelőknél hibásan szerepelt az
időszak, adókedvezmény összege, illetve társaságoknál hibásan szerepelt az adókulcs
mértéke, az adóalap megosztás alapján megadott adóalap).

A 2011. évi helyi iparűzési adó bevallásokban az adózók által elkövetett fenti hibatípusok
számát, arányát egyéni vállalkozók és őstermelők, illetve társaságok esetében az alábbi
kimutatások részletezik:
Hiba típusa
összes beadott bevallás (db)
hibátlan (db)
hibátlan/össz beadott
össz hibás (db)
hibás/össz beadott

EV, őstermelő
841
554
65,87%
287
34,13%

Társaság
397
236
59,45%
161
40,55%

Összesen
1238
790
63,81%
448
36,19%
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Hiba típusa
hibás bevallásokból:
év közbeni befizetés hibás (db)
aránya hibáson belül
előleg számítás hibás (db)
aránya hibáson belül
mindkettő hibás (db)
aránya hibáson belül
egyéb hiba (db)
aránya hibáson belül

EV, őstermelő
61
21,25%
133
46,34%
82
28,57%
11
3,83%

Társaság
27
16,77%
69
42,86%
58
36,02%
7
4,35%

Összesen
88
19,64%
202
45,09%
140
31,25%
18
4,02%

A 2011. évi helyi iparűzési adóbevallások feldolgozása után megállapítható, hogy az előzetes
várakozással ellentétben nem az egyéni vállalkozók és őstermelők követtek el több hibát a
kitöltés során, hanem a társaságok – több mint 40% a hibás bevallások aránya társaságok
esetében.
A hibák egy részét a helyszínen beadáskor javították az adózók mind a beadott, mind a saját
példányon párhuzamosan. A többi beadott hibás bevallás esetében értesítő levelet küldött ki
az önkormányzat az adózóknak az elkövetett hibá(k)ról, feltüntetve az értesítőkön a helyes
adatot, adatokat is.

Az egyéni vállalkozók, őstermelők esetében a fentiekben felsorolt egyes hibatípusok arányát
az összes hibás bevalláshoz viszonyítva az alábbi ábra mutatja:
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Mint látható egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a legjellemzőbb hiba a következő
időszakra fizetendő adóelőleg helytelen kiszámítása volt (46,34%). Az adózók jó része ezen
kívül mind az adóelőleg kiszámításánál, mind pedig a tárgyév során befizetett összegek
megadásánál hibás adatot tüntettet fel (28,57%). A csak az év közben előlegre és/vagy
feltöltésre befizetett összeget tévesen feltüntetett adózók aránya 21,25%. Az egyéb hiba – pl.:
hibásan szerepelt az időszak megjelölése, adókedvezmény szerepelt hibásan – elenyésző,
mindössze 11 db volt.

A vállalkozók esetében a korábban felsorolt egyes hibatípusok aránya az összes hibás
bevalláshoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

Mint látható társaságok esetében is a legjellemzőbb hiba a következő időszakra fizetendő
adóelőleg helytelen kiszámítása volt (42,86%) – bár valamivel kisebb ezen hiba aránya, mint
egyéni vállalkozók és őstermelők esetében. Az adózók több mint harmada ezen kívül mind az
adóelőleg kiszámításánál, mind pedig a tárgyév során befizetett összegek megadásánál hibás
adatot tüntettet fel (36,02%) – ezen hiba aránya viszont a társaságok esetében magasabb az
egyéni vállalkozókkal és őstermelőkkel szemben. A csak az év közben előlegre és/vagy
feltöltésre befizetett összeget tévesen feltüntetett adózók aránya 16,77%. Az egyéb hiba – pl.:
hibásan szerepelt az adókulcs mértéke, illetve az adóalap megosztás alapján megadott adóalap
hibás – elenyésző, mindössze 7 db volt. Ez utóbbi két hibatípus aránya szintén alacsonyabb a
társaságoknál, mint egyéni vállalkozók és őstermelők esetében.
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Az egyes hibatípusok aránya összesítve az alábbiakban részletezetteknek megfelelően oszlott
meg az egyéni vállalkozók, őstermelők és a társaságok csoportjain belül:

Ez a csoportosítás is jól szemlélteti, hogy melyik hibatípus a legjellemzőbb az egyéni
vállalkozóknál, őstermelőknél, illetve a társaságok esetében, valamint az egyes csoportokon
belül hogyan alakult az elkövetetett típushibák aránya.

___________________________________________________________________________
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KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Általánosan megfigyelhető tendencia a helyi iparűzési adó bevételek, az iparűzési
adóerőképesség folyamatos csökkenése az önkormányzatoknál, mely elsősorban a gazdasági
válság, a vállalkozók és társaságok csökkenő árbevételére, csökkenő árrésére vezethető
vissza.
A 2010-2011. években az önkormányzat jelentős változásokat vezetett be az elektronikus
adóbevallási rendszer területén. A fejlesztés eredményeképpen a 2011. évi helyi iparűzési
adóbevallásokat már szinte teljeskörűen (néhány nagy országos társaságon kívül, akik saját
programot használnak) elektronikusan kitöltve küldték be az adózók, többségük elektronikus
úton.
A határidőben be nem adott bevallások aránya, összetétele hasonlóan alakult 2010-2011. évek
vonatkozásában. Az önkormányzat által a 2010. évi késett bevallások szankcionálásaként
bevezetett mulasztási bírság összegében ugyan nem jelentős, viszont valószínűleg éppen ezért
bizonyult hatásosnak – 2011. évben az előző adóévben késett adózók szinte mindegyike
határidőben beadta a helyi iparűzési adó bevallását.
Nem túl magas az éven túl késett bevallások aránya az összes beadott bevalláshoz képest, de a
felszámolt és megszűnt adózók esetében esetleg megfontolandó lenne azok törlése a
kimutatásokból – általában csak a záró bevallás hiányzik, amit valószínűleg úgysem lehet
behajtani egy megszűnt adózótól.
Kapacitások hiányában sajnos kevés idő marad a vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők
állapotának ellenőrzésére, illetve az esetlegesen be nem jelentkezett adózók ellenőrzésére
(székhely vagy telephely alapján), ami plusz adózókat és így plusz bevételeket
eredményezhetne – ahogy erre volt is példa korábban az alkalmanként szúrópróbásan
elvégzett cégnyilvántartás ellenőrzések során. Megfontolandó lenne plusz kapacitás
biztosításával ezen ellenőrzési lehetőség kihasználása.
A 2011. évi beadott helyi iparűzési adó bevallások elemzésének eredményeképpen
megállapítható, hogy az adózók jelentős része (egyéni vállalkozós és őstermelők 34,13%-a, a
társaságok 40,55%-a) valamilyen hibát követett el bevallások kitöltése során. Meglepőnek
mondható, hogy a vállalkozások többet hibáztak, mint a magánszemélyek. Mindkét csoportnál
a legjellemzőbb hiba a következő időszakra fizetendő adóelőleg helytelen kiszámítása volt
(összesen a hibák 45,09%-a), illetve hogy az adóelőleg kiszámítása mellett a tárgyidőszaki
befizetés összegét is elrontotta az adózó (összesen a hibák 31,25%-a).
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Folyamatban van egy részletes kitöltési útmutató elkészítése az elektronikus helyi iparűzési
adóbevallás kitöltő programhoz, de ez maximum az adóelőlegek számításánál adhat
segítséget, a tárgyévben befizetet összegek soron elkövetett hibákra nem jelent(het)
megoldást. Az adózók pontosabb tájékoztatásán, illetve személyes megkeresés esetén
információ nyújtásán kívül nemigen van más eszköz az önkormányzat kezében a bevallás
kitöltése során elkövetett adózói hibák csökkentése érdekében.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentés szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2012. augusztus 10.

_______________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

___________________________
Kendra Ágnes
bejegyzett könyvvizsgáló
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ZÁRADÉK
1) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
(a továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
−észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
−észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7)
bekezdés).

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. 45.§ (2) és (3) bekezdés)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§
(1) bekezdés).

Gyomaendrőd, 2012. ……………. hó ……. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.
Iktatószám: 352-5/2012.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 100 %-BAN ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ
GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT. GAZDÁLKODÁSÁNAK VIZSGÁLATÁRÓL

Békéscsaba, 2012. november 8.

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

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdálkodásának ellenőrzése

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Amely készült: az ellenőrzést végző Cs.A.Cs Kft Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti
székhelyén, 2012. november 8-án.
Ellenőrzés tárgya: A tulajdonos Önkormányzat elvárásainak érvényesülése megvalósul-e. A
működés során gazdaságosság, hatékonyság, szabályszerűségi követelmények érvényesülnek-e.
Ellenőrzött időszak: 2011. január 1-től 2012. szeptember 30-ig.
Ellenőrzött szervezet neve, címe: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.)
Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása:
Vass Ignác ügyvezető igazgató
Fülöpné Fábián Angéla pénzügyi vezető
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással kötött „Megbízási szerződés” alapján került elvégzésre.
Ellenőrzést végző személyek:
Gábor Szilvia belső ellenőrzési vezető
Kendra Ágnes költségvetési minősítéssel rendelkező bejegyzett könyvvizsgáló
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. október 15. (2 fő részvételével) = 2 revizori nap
Ellenőrzési napok: 2012. október 16- 30 (2 fő részvételével) = 14 revizori nap
Helyszíni ellenőrzés: 2012. október 16-19; 24-26; 29-30
Jelentéskészítés: 2012. október 31.; november 5. (2 fő részvételével) = 4 revizori nap
A vizsgálat célja és feladata: annak megállapítása, hogy a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak
érvényesülése megvalósult-e. A működés során a gazdaságosság, hatékonyság, szabályszerűségi
követelmények érvényesülnek-e.
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Részletes vizsgálati feladatok a tulajdonos Önkormányzattal történő egyeztetés alapján:
▫ saját vagyon alakulása, eszköz-forrás alakulása 2009-2012. években (II. fejezet)
▫ 2012. I-III. negyedév bevételeinek, kiadásainak alakulása (fürdő, gyógyászat, egyéb
megbontásban) az előző év hasonló időszakához képest (III. fejezet a) pont)
▫ 2012. I-III. negyedév dologi kiadások, működési kiadások vizsgálata előző időszak
hasonló időszakához képest (energiaköltségek, szakmai anyagbeszerzés alakulása) (III.
fejezet a) pont)
▫ 2011. IV. negyedévi bevétel kiadások alakulása, a 2012. IV. negyedév várható bevételei,
kiadásai (III. fejezet b) pont)
▫ látogatási létszám alakulása I-III. negyedévben (fürdő, gyógyászat, egyéb megbontásban)
az előző évhez viszonyítva (V. fejezet)
▫ látogatási létszám alakulása 5 évviszonylatában (V. fejezet)
▫ I-III. negyedévi dolgozói létszám összetétele, bérek alakulása (állandó, időszakos), (VI.
fejezet)
▫ önkormányzati támogatások alakulása (jelenlegi és várható), (IV. fejezet)
▫ 2012. szeptember 30-án fennálló kötelezettségek (szállító tartozások alakulása lejárat
szerint), (III. fejezet c) pont)
▫ vezetői intézkedések bevételekre és kiadásokra gyakorolt hatásai (III. fejezet d) pont)
▫ nyári rendezvények bevételeinek, kiadásainak alakulása (III. fejezet e) pont)
▫ hiteltartozások visszafizetésének esedékessége, forrása (III. fejezet c) pont)
Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:
▫ 2010. évi és 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló
▫ év végi, I-III. negyedéves, illetve IV. negyedéves főkönyvi kivonat 2011. és 2012. év
tekintetében is
▫ részletes folyószámla-kivonat szállítókról 2012. szeptember 30-án
▫ analitikus kimutatások
A bizonylatok, nyilvántartások felülvizsgálatát követően személyes konzultáció az ügyvezetővel,
és a pénzügyi vezetővel történt.
Jogszabályi előírások:
▫ a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
▫ a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény,
▫ hatályos adójogszabályok.
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.

Általános információk az ellenőrzött szervezetről

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5500 Gyomaendrőd,
Erzsébet Liget 2.) 2003. július 1-jén került bejegyzésre a Békés megyei Bíróság
cégnyilvántartásába Cg. 04-09-005983 cégjegyzékszámon. Az egyszemélyes gazdasági társaság
alapítója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).
Az alapító okirat ezt követő változásait a cégnyilvántartásba bejegyezték. Az ellenőrzött
időszakban 2011. február 24-én, április 28-án és 2012. augusztus 22-én került módosításra a Kft.
társasági szerződése.
Cégképviseletre jogosult Vass Ignác ügyvezető 2011. 04. 30-től 2014. 12. 31-ig, melyet
megelőzően igen gyakoriak voltak az ügyvezető váltások:
 Kovacsics Imre
2009. 06. 01. – 2010. 06. 30.
 Gurin László
2010. 07. 01. – 2010. 08. 31.
 Vodova János
2010. 09. 01. – 2011. 04. 29.
 Vass Ignác
2011. 04. 30. A könyvvizsgálatot Molnárné Vajó Katalin (5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy. U. 1/1.) végzi 2011.
02. 25-től 2015. 02. 24-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: dr. Dávid Imre, Fekécs László, Poharelec László.
A társaság jelenleg hatályos tevékenységi körei (a teljesség igénye nélkül) az alábbiak:
 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (főtevékenység)
 Kempingszolgáltatás
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 Szállodai szolgáltatás
A Kft szakmai tevékenységét a hatályos törvények, helyi rendeletek messzemenő figyelembe
vétele mellett végzi. A lakossági visszajelzésekről a tulajdonos Önkormányzatot tájékoztatta. A
törvényesség betartását a rendszeresen ülésező Felügyelő Bizottság figyelemmel követi.
A társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendje elkészült (2010. 12. 15.), azonban a Felügyelő
Bizottság elnöke által nem került aláírásra.
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A Kft. a számviteli törvényben kötelezően előírt belső szabályzatokkal rendelkezik (SZMSZ,
számviteli politika, számlarend, értékelési-, leltározási-, selejtezés-, bizonylati- pénz és
értékkezelési szabályzatok). A belső szabályzatok igen régi keltezésűek (2003, 2004, 2007),
melyek aktualizálásáról gondoskodni szükséges a jogszabályváltozást követő 90 napon belül,
amely az ügyvezetés feladatköre.
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 munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma 2010-ben 24,1 fő, 2011-ben 30,72 fő, 2012-ben 28,48 fő (becsült adatok
alapján). A dolgozók többsége határozatlan idejű munkaszerződéssel és munkaköri leírással
rendelkezik, amelyekben a munkavégzés szabályait és díjazását rögzítették. A Munkaügyi
Központ támogatásával foglalkoztatottak munkaszerződése határozott idejű. (Dolgozói létszám
összetételét, elemzését lásd külön pontban.)
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II.

Beszámolók elemzése 2009-2012. évek vonatkozásában

A beszámolók elemzése 3 területre terjedt ki:
− 2009-2011. évi mérlegek, valamint 2012. I-III. negyedév alapján becsült 2012. évi mérleg
elemzése,
− 2009-2011. évi eredménykimutatások, valamint 2012. évi becsült bevételek és kiadások
elemzése,
− 2009-2011. évi, valamint 2012. évi becsült vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése
mutatószámokon keresztül.
a) Eszközök-források elemzése
Az 1. számú mellékletként csatolt táblázat foglalja össze a Kft 2009-2011. évi beszámolók adatait,
az évek közötti változásokat, valamint az egyes éveken belüli megoszlási viszonyszámokat.

1) Eszközök
Eszközök (aktívák)

2009.év Megoszl. 2010.év Megoszl. Változás 2011.év Megoszl. Változás
vsz.
vsz.
(2010/2009)
vsz.
(2011/2010)
A.
Befektetett eszközök 37 375 86,01% 36 266 68,84%
-2,97%
42 286 78,12%
16,60%
I.
Immateriális javak
0 0,00%
0 0,00%
0,00%
0 0,00%
0,00%
II.
Tárgyi eszközök
37 375 86,01% 36 266 68,84%
-2,97%
42 286 78,12%
16,60%
III.
Bef. pénzügyi eszk
0 0,00%
0 0,00%
0,00%
0 0,00%
0,00%
B.
Forgóeszközök
6 065 13,96% 13 749 26,10%
126,69%
9 647 17,82%
-29,83%
I.
Készletek
384 0,88%
357 0,68%
-7,03%
463 0,86%
29,69%
II.
Követelések
4 419 10,17%
4 893 9,29%
10,73%
3 975 7,34%
-18,76%
Köv-ből vevő
1 660 3,82%
3 628 6,89%
118,55%
2 031 3,75%
-44,02%
köv-ből kölcsön
0 0,00%
0 0,00%
0,00%
0 0,00%
0,00%
köv-ből egyéb köv
2 759 6,35%
1 265 2,40%
-54,15%
1 944 3,59%
53,68%
III.
Értékpapírok
0 0,00%
0 0,00%
0,00%
0 0,00%
0,00%
IV.
Pénzeszközök
1 262 2,90%
8 499 16,13%
573,45%
5 209 9,62%
-38,71%
pénztár
895 2,06%
886 1,68%
-1,01%
723 1,34%
-18,40%
bank
367 0,84%
7 613 14,45% 1974,39%
4 486 8,29%
-41,07%
C.
Aktív időbeli elhat.
14 0,03%
2 669 5,07% 18964,29%
2 199 4,06%
-17,61%
Eszközök összesen
43 454 100,00% 52 684 100,00%
21,24%
54 132 100,00%
2,75%

A 3 év adatainak összehasonlítása alapján megállapítható, hogy az eszközök összértéke
folyamatosan nő. A növekedés oka 2010. évben elsősorban a követelések, pénzeszközök és az
időbeli elhatárolás összegének emelkedése, míg 2011. évben a tárgyi eszközök értékének
emelkedése volt.
___________________________________________________________________________
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A vizsgált időszak mérlegeinek eszköz oldala az alábbiak szerint oszlik meg a fenti adatok és a
2012. évi becsült adatok figyelembe vételével:

Az adatok alapján látható, hogy 2012. évre tovább emelkedik a tárgyi eszközök aránya az összes
eszközön belül a tárgyidőszaki beruházások eredményeképpen.

2) Források
Források (passzívák)
D.
I.

Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett,de be nem fiz
II. tőke(-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
Mérleg szerinti
VII. eredmény
E. Céltartalékok

2009.év Megoszl. 2010.év Megoszl. Változás 2011.év Megoszl. Változás
vsz.
vsz.
(2010/2009)
vsz.
(2011/2010)
-16 415 -37,78%
645 1,22%
0,00%
-5 560 -10,27% -962,02%
3 000 6,90%
3 100 5,88%
3,33%
3 100 5,73%
0,00%

1 590

0,00%
0,00%
3,66%
0,00%
0,00%

-21 005 -48,34%
0 0,00%

0,00%
19 315 36,66%
-19 415 -36,85%
0,00%
0,00%
-2 355
0

-4,47%
0,00%

0,00%
0,00%
-1321,07%
0,00%
0,00%

0,00%
19 315 35,68%
-21 770 -40,22%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

-6 205 -11,46%
0,00%

0,00%
0,00%
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Források (passzívák)
F.

Kötelezettségek
Hátrasorolt
I.
kötelezettségek
Hosszú lejár.
II. kötelezettségek
Rövid lejár.
III. kötelezettségek
köt-ből szállító
köt-ből kölcsön
köt-ből egyéb
G. Passzív időbeli elhat
Források összesen

2009.év Megoszl. 2010.év Megoszl. Változás 2011.év Megoszl. Változás
vsz.
vsz.
(2010/2009)
vsz.
(2011/2010)
44 944 103,43% 33 235 63,08%
-26,05%
44 496 82,20%
33,88%
0

0,00%
0,00%

44 944 103,43%
23 506 54,09%
12 500 28,77%
8 938 20,57%
14 925 34,35%
43 454 100,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33 235 63,08%
14 348 27,23%
12 500 23,73%
6 387 12,12%
18 804 35,69%
52 684 100,00%

-26,05%
-38,96%
0,00%
-28,54%
25,99%
21,24%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

44 496 82,20%
735 1,36%
37 500 69,28%
6 261 11,57%
15 196 28,07%
54 132 100,00%

33,88%
-94,88%
200,00%
-1,97%
-19,19%
2,75%

A fenti adatokból látható, hogy a mérlegfőösszeg folyamatos növekedését nem a működés
eredményessége okozta, hanem a külső források növekedése (pl.: tőkeemelés, kölcsön, szállítói
tartozás).
A társaságnál a saját tőke többször jelentősen változott, így az alábbi ábrán a saját tőke
összetételét külön bemutatjuk a 2009-2011. évi tény és 2012. évi becsült adatok (kölcsön
részleges, 10 MFt összegű elengedésével együtt) figyelembe vételével:
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A veszteség csökkent ugyan 2009. évhez képest mind 2010., mind 2011. években, ám ennek
elsődleges oka az önkormányzati támogatás jelentős növekedése volt, nem pedig a működés
eredményességének javulása. 2012. évi becsült adatok alapján ugyan az esetleges kölcsön
elengedés nélkül továbbra is az előző évekhez hasonló nagyságú vesztesége keletkezik a Kft-nek
(kb. - 4 MFt), azonban ez a veszteség jóval kisebb önkormányzati támogatás mellett adódik –
azaz a tevékenység eredményessége javuló tendenciát mutat.

b) Bevételek-kiadások-eredmény elemzése
Az előző pontban már említett mellékletként csatolt táblázat foglalja össze a Kft 2009-2011. évi
beszámolók adatait, az évek közötti változásokat, valamint az egyes éveken belüli megoszlási
viszonyszámokat.

Összköltség eljárás

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.
VIII.
IX.
B.
C.
X.
XI.
D.
E.
XII.
F.
G.

Értékesítés nettó
árbevétele
Aktivált saját telj.
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráf.
Személyi jellegű ráf
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi (üzleti) tev er
Pénzügyi műv. bev.
Pénzügyi műveletek ráf
Pénzügyi műv er.
Szokásos váll-i er.
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény
Mérleg szerinti er.

2009. év

115 278
0
39 645
104 242
55 874
3 337
12 533
-21 063
58
0
58
-21 005
0
0
0
-21 005
-21 005
-21 005

Megoszl.
vsz.

2010.
év

74,38% 104 336
0,00%
0
25,58% 48 839
67,26% 91 179
36,05% 47 081
2,15%
2 619
8,09% 15 178
-2 882
0,04%
61
0,00%
0
61
-2 821
0,00%
466
0,00%
0
466
-2 355
0,00%
-2 355
-2 355

Megoszl. Változás
vsz.
(2010/2009)
67,88%
0,00%
31,78%
58,43%
30,17%
1,68%
9,73%
0,04%
0,00%

0,30%
0,00%

-9,49%
0,00%
23,19%
-12,53%
-15,74%
-21,52%
21,10%
0,00%
5,17%
0,00%
5,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2011.
év
94 047
0
59 664
82 620
58 725
3 105
15 831
-6 570
29
129
-100
-6 670
465
0
465
-6 205
-6 205
-6 205

Megoszl. Változás
vsz.
(2011/2010)
60,99%
0,00%
38,69%
51,51%
36,61%
1,94%
9,87%
0,02%
0,08%

0,30%
0,00%

-9,86%
0,00%
22,16%
-9,39%
24,73%
18,56%
4,30%
0,00%
-52,46%
0,00%
-263,93%
0,00%
-0,21%
0,00%
-0,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

A fenti adatokból látható, hogy a társaság összes bevétele folyamatosan csökkent. Ugyanakkor a
költségek, ráfordítások csökkenése nem teljesen igazodott a bevétel csökkenés tendenciájához,
így a veszteség mértéke nem egyenletesen csökkent. A 2012. évi becsült adatokat is figyelembe
véve az alábbi ábra szemlélteti a bevételek és kiadások alakulását (az esetleges elengedés
kihatása nélkül):
___________________________________________________________________________
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A költségeken, ráfordításokon belül az anyagjellegű ráfordítások folyamatos csökkenés mellett a
személyi jellegű kiadások (jellemzően bér és járulékai) aránya fokozatosan nő, ahogy azt a
következő ábra is szemlélteti:

Az anyagjellegű ráfordítások csökkenését főként az utóbbi időszak beruházásainak köszönhető
energia költség megtakarítás és az önkormányzat felé fizetett bérleti díj csökkenés okozza (a
bérleti díj csökkenés következménye részben a kapott támogatás csökkenése is). A személyi
___________________________________________________________________________
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jellegű ráfordítások csökkentésének lehetősége korlátozott (min. működési létszám miatt, lásd
későbbi fejezetben részletesebben), így aránya értelemszerűen nő az összes ráfordításon belül
részben az anyagjellegű ráfordítás csökkenése, részben a mindösszesen kiadás csökkenése miatt.
A bevételek összetételének alakulását később, a 2011-2012. évek adatainak összehasonlításáról
és az önkormányzati támogatásokról szóló fejezeteknél részletezzük.

c) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatószámainak elemzése
A mutatószámok elemzése során 2009-2011. éveknél a beadott beszámolók adataiból, 2012. év
esetében az I-III. negyedév tény és a IV. negyedév becsült adataiból indultunk ki (lásd melléklet
következő fejezetnél). 2012. évre két verzió alapján határoztuk meg az adatokat:
− az egyik a IV. negyedévre a társaság által készített becslés a jelenlegi állapotnak megfelelően,
− a másik verzió plusz 10 MFt kölcsön elengedés következményeivel számol (rendkívüli
bevétel növekedés és kötelezettség csökkenés), ezek a 2012.* jelű oszlopok.

1) Tőkeszerkezet mutatói
Eladósodottság aránya

=

Kötelezettségek
Eszközök összesen

Az eladósodottság aránya kifejezi, hogy az eszközállomány milyen mértékben van megterhelve
kötelezettségvállalással. Gyakorlatilag az idegen források aránya, pénzügyi szempontból a külső
finanszírozás arányát mutatja.

Eladósodottság aránya

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
103,43% 63,08% 82,20% 71,60%
58,38%

A Társaság eladósodottsága évről-évre változik – elsősorban az alkalmankénti tőkerendezések
miatt. Az 50 %-nál magasabb idegen forrásból történő finanszírozás a likviditás, pénzügyi
stabilitás szempontjából kockázatosnak minősül. A szakmai tapasztatok alapján a
kiegyensúlyozott gazdálkodás esetén max 70 %-os eladósodottsági szint fogadható el, melynél
több esetben is rosszabbak a Társaság adatai.

Tőkefeszültségi mutató

=

Kötelezettségek
Saját tőke

___________________________________________________________________________
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A tőkefeszültség mutató kifejezi, hogy egységnyi saját tőkét mekkora idegen forrás, kötelezettség
terhel, továbbá mennyiben finanszírozza külső, kívülálló fél a vállalkozást a rendelkezésre
bocsátott saját erőhöz képest.

Tőkefeszültségi mutató

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
-2,74
51,53
-8,00
9,29
2,79

A mutató értéke évről-évre jelzi, hogy kockázatos, bizonytalan Társaság helyzete, a hullámzást
szintén az esetenkénti tőkerendezés okozza.

2) Működő tőke
Működőtőke ellátottság

=

Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt.
Eszközök összesen

A vállalkozás működőképessége szempontjából fontos, hogy a rövidtávon felmerült
kötelezettségeit milyen módon, milyen erőforrásokkal (eszközökkel) tudja teljesíteni. Ezt fejezi
ki a működőtőke, amely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége. Ez
elsősorban a vállalkozás fizetőképességét, a vállalkozás szabad mozgásterét fejezi ki a fizetések
terén. A működőtőke ellátottság mutatja, hogy a társaság rendelkezésére álló összes eszköz
állomány hány százaléka a működő töke.

Működőtőke ellátottság

2009. év 2010. év 2011. év
-89,47% -36,99% -64,38%

2012. év 2012.év*
-61,90% -48,68%

A Társaság adataiból az tükröződik, hogy a működő tőkeellátottság folyamatosan negatív, azaz a
forgóeszközei nem fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit.

Szállítók fedezettségi mutatója

=

Vevőállomány
Szállítóállomány

Szállítók fedezettsége: a vevőkövetelések egyensúlyát vizsgálja a szállítói kötelezettségekkel.
Optimális esetben ugyanis egy vállalkozás a szállítói kötelezettségeit a befolyt
vevőkövetelésekből egyenlíti ki. Így a mutató a pénzügyi egyensúlyt és ezen keresztül a piaci
erőhelyzetet is érzékelteti. Értéke kedvező, ha 100 % körül mozog.
2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
Szállítók fedezettségi mutatója
7,10% 25,00% 190,29% 14,91%
14,91%
___________________________________________________________________________
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A Társaság adatai azt tükrözik, hogy a szállítói tartozások összege jellemzően nem fedezhető a
vevő követelésekből (kivéve 2011. évben, mikor is a 25 MFt kölcsönből kiegyenlítették
lényegében az összes szállítói tartozást IV. negyedévben, így szállítói tartozás helyett kölcsön
mutatkozik a beszámolóban). A szállítói tartozásokat a vevő követelések mellett egyéb források
bevonásával kell fedezni.

3) Likviditás
Likviditási ráta

=

Forgóeszközök
Rövid lejáratú köt

Likviditási ráta a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa. Azt mutatja, hogy a
forgóeszközök hány %-át fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeknek. A mutató optimális értéke
általában 150-200 % között van.

Likviditási ráta

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
13,49% 41,37% 21,68%
13,55%
16,62%

A Társaság likviditási rátája messze elmarad az optimális értéktől.

Rövid távú működésbiztonsági mutató =

Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt.
Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövidtávú működésbiztonsági mutató a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek
különbségét viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségekhez. Azt mutatja, hogy a forgóeszköz
többlet (vagy hiány) hány %-ét fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeknek.
2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
Rövid távú működésbiztonsági mutató -86,51% -58,63% -78,32% -86,45%
-83,38%
Ez a mutató is alátámasztja, hogy a társaság likviditása nem jó, a forgóeszközök értéke
alacsonyabb a rövid lejáratú kötelezettségeknél.

4) Jövedelmezőség
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) =

Adózott eredmény
Értékesítés nettó árbevétele

___________________________________________________________________________
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Az árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) mutatószám azt számszerűsíti, hogy egy forint
árbevételből mennyi adózott eredményt tud létrehozni a vállalat.

Árbevétel-arányos adózott er. (ROS)

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
-18,22%
-2,26%
-6,60%
-4,84%
6,15%

A társaság árbevétel-arányos adózott eredménye folyamatosan negatív, azaz veszteségesen
működik a társaság.

Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) =

Adózott eredmény
Saját tőke

A sajáttőke arányos nyereség (ROE) mutatja a társaságba fektetett saját tőke nyereségességet.

Sajáttőke-arányos adózott er. (ROE)

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
127,96% -365,12% 111,60% -75,53%
35,36%

A mutató értéke a társaság esetében jelentősen hullámzik, melyet elsősorban a negatív saját tőke
okoz.
Tevékenység haszonkulcsa I.

=

Üzemi (üzleti) tevékenység er
Értékesítés nettó árbevétele

A tevékenység haszonkulcs mutatója azt fejezi ki, hogy az árbevétellel milyen üzemi eredményt
realizál a társaság.

Tevékenység haszonkulcsa I.

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év*
-18,27%
-2,76% -6,99%
-6,88%
-6,88%

A társaságnál minél magasabb a haszonkulcs annál magasabb összeg biztosítja a fedezetet az
üzemi költségeken felüli költség és ráfordítások fedezetére. A Kft-nél negatívak a haszonkulcsok
üzemi szinten.
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III. 2011. és 2012. évek részletesebb összehasonlítása
A 2011. és 2012. évek részletesebb összehasonlítása során kiemelt területek:
− az I-III. negyedév tényszámainak elemzése a számviteli kimutatások alapján,
− a IV. negyedév adatainak elemzése a társaság által 2012. IV. negyedévre készített becslés (2.
számú mellékletként csatolva) és a 2011. évi számviteli kimutatások tényszámai alapján,
− a 2011-2012. évi szállítói és kölcsön kötelezettségek változásainak kimutatása,
− a működés eredményesebbé tétele érdekében bevezetett és továbbiakban tervezett vezetői
intézkedések bemutatása,
− a 2012. évi 3 nagy rendezvény bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása.
A 3. számú mellékletként csatolt táblázat foglalja össze a Kft. 2011-2012. évi adatait, az évek
közötti változásokat, valamint az egyes éveken belüli megoszlási viszonyszámokat I-III.
negyedév és IV. negyedév bontásban.

a) I-III. negyedévi bevételek és kiadások összehasonlítása
1) Bevételek
Megnevezés
Belépőjegy
Gyógyászat
Szállás
Egyéb (bérleti díj + közüzemi díj)
Árbevétel
Támogatás munkaügyi Központtól
Támogatás önkormányzattól
Egyéb bevétel
Egyéb bevétel
Pénzügyi bevételek
Rendkívüli bevételek
Bevételek mindösszesen

2011. I-III. 2012. I-III. 2012. III. név /
negyedév
negyedév
2011. III. név
46 386
40 836
88,04%
25 869
25 055
96,85%
6 313
6 307
99,90%
2 911
3 323
114,15%
81 479
75 521
92,69%
2 466
2 977
120,72%
30 500
23 000
75,41%
0
834
32 966
26 811
81,33%
22
23
104,55%
0
3 239
114 467
105 594
92,25%

Árbevétel összetételét vizsgálva 2011. és 2012. év I-III. negyedév összehasonlításában
megállapítható, hogy a gyógyászat, szállás , és egyéb árbevételek nem változtak számottevően,
míg a „normál” fürdőzők által vásárolt belépőjegyek bevétele csökkent 11,96 %-kal. Ennek
ellenére a fürdőzők létszáma összességében növekedett, de kimutatható, hogy bérlettel, csoportos
___________________________________________________________________________
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jeggyel belépők száma nőtt jelentősen. A jegyárak a vizsgált időszakban változatlanok voltak,
2011. június 01-től a bérletvásárlások, illetve a csoportos belépőjegyek ára csökkent csekély
mértékben. Ezen jegyek, bérletek megvásárlása a Fürdő számára kisebb hasznot jelent.

Az önkormányzattól kapott támogatások és egyéb források összetételét, változását a
későbbiekben külön fejezetben elemezzük.

2) Kiadások

Megnevezés

2011. IIII. név

2012. IIII. név

2012. III. név /
2011. III. név

Gáz
Áram
Víz
Energiaköltségek
Irodaszer, nyomtatvány
Tisztító- és takarítószerek
Karszalag, kartonkártya
Egyéb anyagok (alkatrész, üzemanyagok, munka- és

12 155
11 873
1 289
25 317
304
2 374
951

4 497
8 251
386
13 134
252
3 256
1 956

37,00%
69,49%
29,95%
51,88%
82,89%
137,15%
205,68%

védőruha, szerszámköltségek)

4 360
7 989
33 306

3 278
8 742
21 876

75,18%
109,43%
65,68%

Szakmai anyagok
Anyagköltség mindösszesen
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Megnevezés
Bérleti díjak
Hirdetés, reklám
Könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvédi díj
Víz vizsgálati díj
Szennyvíz, szemétszállítás

2011. IIII. név

2012. IIII. név

2012. III. név /
2011. III. név

12 357
2 944
3 337
1 172
3 453

10 767
1 988
2 609
1 164
2 875

87,13%
67,53%
78,18%
99,32%
83,26%

2 175
9 804

2 359
9 827

108,46%
100,23%

625

643

102,88%

Javítási, karbantartási költségek

1 815

1 362

75,04%

Oktatás, továbbképzés költségei

618

384

62,14%

Utazás kiküldetés

599

880

146,91%

Számítástechnikai szolgáltatás

321

542

168,85%

Rendezvények költségei

1 366

2 596

190,04%

Egyéb szolgáltatások

3 321

2 088

62,87%

Biztosítási díjak

151

879

582,12%

Hatóság díjak, illetékek, bankktg, tagsági díjak

988

453

45,85%

Igénybevett szolgáltatások mindösszesen

35 242

31 589

89,63%

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű kifizetések mindösszesen

34 114
895
9 138
44 147

35 699
776
7 343
43 818

104,65%
86,70%
80,36%
99,25%

Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások (kamatok, árf. kül.)
Kiadások mindösszesen

2 092
394
23
115 204

2 362
7 704
1 456
108 805

112,91%
1955,33%
6330,43%
94,45%

Egyéb humán eü. szolg. (reumatológus, gyógytornász)
Egyéb igénybevett szolgáltatások
ebből:
Posta- és telefonköltség

Dologi és személyi kiadások összetétele 2011. és 2012. év I-III. negyedévben összességében
csökkenő tendenciát mutat. Az energiaköltségek tekintetében figyelhető meg a legnagyobb
megtakarítás, mely a különböző takarékossági megoldásoknak köszönhető.
A gáz költsége 63 %-kal lett kevesebb az azonos időszakához viszonyítva, ennek oka, hogy a
gázfűtés jelentős részét termálvízfűtés váltotta fel, mely egy viszonylag kis összegű beruházással
vált elérhetővé. Egy új hőcserélő került megvásárlásra, illetve a régiek kibővítése történt, melyet
a Fürdő saját dolgozói el tudtak végezni, így külön szakembergárdára nem volt szükségük.
___________________________________________________________________________
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A villamos energia költsége is több mint 30 %-kal csökkent, mely szintén a rendszer
átalakításával, kisebb felújításával vált lehetővé (légtechnika, forgatás, stb.).
A vízdíj is 70 %-kal csökkent, mely a szennyvízelvezetés átalakításával valósult meg, úgy, hogy
azon termálvizek, amelyekhez nem adtak semmiféle vegyszereket és hőmérsékletük a 30 fokot
nem haladja meg lehetőségük, engedélyük van a holtágba történő elvezetésre.
Az igénybevett szolgáltatások tekintetében megállapítható egy több mint 10 %-kos csökkenés,
mely takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A személyi jellegű kifizetések összességében véve
nem változnak, bérjárulékoknál tapasztalható csökkenés, mely a megváltozott
adójogszabályoknak köszönhető.
Az egyéb ráfordítások évek közötti meglehetősen nagy különbsége abból adódik, hogy míg a
2012-ben az áfa arányosítást minden hónapban elvégzik és így a fizetendő áfa időarányosan
jelentkezik, addig 2011. évben csak év végén került pontosan kiszámításra így az csak év végén
jelentkezett - a IV. negyedévi táblázatból szintén jól tükröződik az áfa évek közötti különböző
módon történő elszámolása, melynek oka a könyvelőváltás.
Dologi és személyi kiadások összetétele, aránya 2011. és 2012. év I-III. negyedévben az alábbiak
szerint alakult:

___________________________________________________________________________
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b) IV. negyedév bevételek és kiadások összehasonlítása

Megnevezés
Belépőjegy
Gyógyászat
Szállás
Egyéb (bérleti díj + közüzemi díj)
Árbevétel
Támogatás munkaügyi kp-től
Támogatás önkormányzattól
Egyéb bevétel
Egyéb bevétel
Pénzügyi bevételek
Rendkívüli bevételek
Bevételek mindösszesen

2011. IV.
negyedév
6 048
5 650
406
464
12 568
1 600
25 000
98
26 698
7
465
39 738

2012. IV.
2012. IV. név /
negyedév
2011. IV. név
várható
5 300
87,63%
6 500
115,04%
800
197,04%
300
64,66%
12 900
102,64%
1 035
64,69%
13 390
53,56%
0
0,00%
14 425
54,03%
0
0,00%
0
0,00%
27 325
68,76%

Gáz
Áram
Víz
Energiaköltségek
Irodaszer, nyomtatvány
Tisztító- és takarítószerek
Karszalag, kartonkártya
Egyéb anyagok (alkatrész, üzemanyagok, munka-

1 100
2 254
513
3 867
48
851
155

2 968
4 500
580
8 048
150
750
0

269,82%
199,65%
113,06%
208,12%
312,50%
88,13%
0,00%

és védőruha, szerszámköltségek)

438
1 492
5 359
4 194
645
634
360
457

890
1 790
9 838
0
500
366
240
900

203,20%
119,97%
183,58%
0,00%
77,52%
57,73%
66,67%
196,94%

734
2 001
9 025

810
600
3 416

110,35%
29,99%
37,85%

Szakmai anyagok
Anyagköltség mindösszesen
Bérleti díjak
Hirdetés, reklám
Könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvédi díj
Víz vizsgálati díj
Szennyvíz, szemétszállítás
Egyéb humán eü. szolg. (reumatológus,
gyógytornász)

Egyéb igénybevett szolgáltatások
Igénybevett szolgáltatások mindösszesen
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2011. IV.
negyedév

Megnevezés
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű kifizetések mindösszesen
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások (kamatok, árf. kül.)
Kiadások mindösszesen

11 462
484
2 632
14 578
1 013
15 437
106
45 518

2012. IV.
2012. IV. név /
negyedév
2011. IV. név
várható
10 416
90,87%
259
53,51%
3 125
118,73%
13 800
94,66%
787
77,69%
550
3,56%
0,00%
28 391
62,37%

Árbevétel tekintetében 2012. év végére az előző évhez hasonló bevételt terveztek. Az
anyagköltségek tekintetében 2011. évhez viszonyítva 83 %-os növekedés történt, mely
jellemzően az energiaköltségeknél jelentkezik (I-III. negyedévben jelentős csökkenés volt). A
villamos energiánál az a „bűntető díj” növeli meg a költségeket, melyet a szerződés szerinti fel
nem használt villamos energiáért kell majd kifizetni. Az igénybevett szolgáltatások és a személyi
jellegű kifizetések területén továbbra is csökkenés tapasztalható.
Az összehasonlíthatósága igen nehézkes, mivel a 2012. IV. negyedévi adatok tervezett adatokat
tartalmaznak.

c) Kötelezettségek alakulása 2011. és 2012. években (szállítók és 25 MFt kölcsön)
1) Szállítói tartozások
Szállítói tartozások 2011. 09. 30-án
0-30 nap
Állami Népeg. Int.
Békés Megyei Vízművek
Cégadatkezelő Kft.
dr. Varga Imre
E-on Titász Zrt.
GDF SUEZ
Gyomaendrőd Önk.
Gyomaközszolg Kft.
Kazép Kft.
Lindström Kft.
Németh Kft.
Nemzeti Fürdőszövetség

31-90
nap

180 615
-64 319
62 500
100 000
1 810 331 2 198 914
-49 758 466 425
1 529 500 1 529 500
201 263
5 996
495 735

90-180
nap

181-360
nap

984

34 164
760 964
5 139 100

8 111 085

360 napon
túli
-34 900

Összesen
-34 900
117 280
62 500
100 000
4 043 409
1 177 631
2 955 600 19 264 785
201 263
91 393
91 393
5 996
495 735
120 000
120 000
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Szállítói tartozások 2011. 09. 30-án
31-90
nap

Pharma-Csaba Kft.
Regionális Hulladékkezelő Kft.
Összesen

0-30 nap
13 524
1
82 615
3 930 590 4 632 252

90-180
nap

181-360
nap

5 935 212

8 111 085

Szállítói tartozások 2011. 12. 31-én
181-360
nap
0-30 nap 31-90 nap 90-180 nap
Állami Népeg. Int.
Laboratórium Kft.
Aqua-Care Kft.
Ferrion Fémmegmunkáló
E-on Titász Zrt.
GDF SUEZ
Zöldpark Kft.
UPC Magyarország kft.
Nemzeti Fürdőszövetség
Összesen

20 588
75 000
60 000
72

-7 682
-231 364

72

-239 046

212 500
-61 758
306 330

0

360 napon
túli

Összesen
13 525
82 615
3 132 093 25 741 232

360 napon
túli
Összesen
-34 900 -34 900
20 588
75 000
60 000
-7 610
-231 364
212 500
-61 758
120 000 120 000
85 100 152 456

A szállítói tartozások tekintetében a fenti táblázatok jól mutatják, hogy a 2011. 09. 30-ig
felhalmozott több mint 25 MFt-os szállítói tartozás egy 25 MFt-os hitellel került kiegyenlítésre,
melynek felvétele az Önkormányzat kezességvállalásával történt, visszafizetése 2012.
novemberében esedékes (lásd következő alpontban).
Lejárt szállítói tartozások 2012. 09. 30-án
90-180
181-360
1-30 nap 31-90 nap
nap
nap
Állami Népeg. Int.
Ferrion Fémmegmunkáló
Frigyláda Kft.
Hajó Építész Iroda*
E-on Titász Zrt.
Invitel
PET Fusion Kft.
U+N Hungáris Kft.
Kazép Kft.
Lindström Kft.
Nemzeti Fürdőszövetség
Összesen

121 920
1 654
6 337 300
53 081

322
-114
139 700

6 331
6 465 551

54 735

139 908

360 napon
túli
Összesen
-34 900
-34 900
121 920
1 654
6 337 300
-13 022
67 202
107 583
-114
122 450
122 450
139 700
0
6 331
120 000
120 000
109 428
152 302 6 921 924
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A 2012. 09. 30-i szállítói tartozások egy normalizálódott tartozásállományt takar, melyből a Hajó
Építész Iroda számlája októberben kifizetésre került.

2) 25 MFt kölcsön pénzintézettől
2011. III. negyedévben egy 25 MFt-os kölcsön felvételére volt szükség a felhalmozott szállítói
tartozások kiegyenlítésére, mely csak önkormányzati kezességvállalással volt lehetséges. A
kölcsönre az előző pontban részletezettek alapján a korábban felhalmozott tartozások rendezése
miatt volt szükség. A kölcsön visszafizetése jelenleg esedékes, melyet a rendelkezésre álló
információk alapján saját forrásból nem tud megvalósítani a Kft.
A 25 MFt-os kölcsön visszafizetésére lehetséges megoldások (esetleg ezek kombinációja) a
jelenlegi ismereteink fényében:
− határidő módosítás a pénzintézet felé a törlesztésre,
− önkormányzati támogatás nyújtása a törlesztés fedezetére,
− az önkormányzat kezesként törleszti a kölcsönt a Kft helyett a mögöttes kezességvállalás
alapján, így a társaság a továbbiakban nem a pénzintézet, hanem az önkormányzat felé
tartozik. A már önkormányzat felé fennálló tartozás átütemezhető vagy tulajdonosi döntés
függvényében elengedés is lehetséges.

A követelés/tartozás elengedés során az alábbi ÁFA törvényi rendelkezésekre érdemes
figyelemmel lenni, tekintettel a Kft arányosítási kötelezettségére:
− A követelés/tartozás elengedés tárgyi adó mentes tevékenységnek minősül az ÁFA törvény
szempontjából (ÁFA törvény 86. §).
− Az ÁFA törvény 5. számú melléklet 3. pontja alapján nem kell az arányosítás során
figyelembe venni a követelés/tartozás elengedés (mint tárgyi adómentes bevétel) összegét, ha
az eseti jellegű. Eseti jellegűnek minősül, ha nincs sok ilyen jellegű gazdasági esemény
tárgyévben (1-2 elengedés), továbbá az ebből származó bevétel nem éri el az arányosítás
során alkalmazandó levonási hányad nevezőjének 10%-át. A levonási hányad nevezőjében a
Kft-nél az adóköteles és adómentes árbevétel, valamint a kapott támogatás együttes összege
szerepel. Ez esetben nem „rontja” a levonási hányadot az arányosítás során az elengedett
kölcsön összege (ellentétben a támogatással).

___________________________________________________________________________
21

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdálkodásának ellenőrzése
d) Vezetői intézkedések 2011-2012. években
A jelenlegi ügyvezető kinevezése 2011. április 30-án történt. 2011. év során a korábbi időszakok
felhalmozott problémáinak megoldása volt az elsődleges feladat, melyet követett a tevékenység
racionalizálása, az esetleges jövőbeni lehetőségek feltárása.
2012. és 2011. összehasonlításában az energiaköltségek tekintetében figyelhető meg a
legnagyobb takarékosság, mely a különböző, viszonylag kisebb összegű beruházásokon keresztül
megvalósított takarékossági megoldásoknak köszönhető (lásd I-III. negyedév kiadások
összehasonlításánál részletesebben). Az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű
kifizetések tekintetében is megállapítható csökkenés, mely takarékos gazdálkodásnak
köszönhető.
2012. évre az önkormányzati támogatás összege jelentősen lecsökkent, mely kisebb részben az
önkormányzat felé fizetendő bérleti díj csökkenésének, nagyobb részben az előzőekben levezetett
takarékossági intézkedéseknek köszönhető.
Jelenleg folyamatban van egy nagyobb összegű pályázat, melynek eredményeképpen új látvány
elemekkel és gyógyászati lehetőségekkel bővülhetne a fürdő – megvalósulás esetén várhatóan
újra emelkedne a látogatói létszám és ezen keresztül az árbevétel, tovább csökkentve az
önkormányzati támogatás jövőbeni szükségességét.
A kapott információk alapján az eddig megvalósított intézkedések és a folyamatban lévő pályázat
megnyerése esetén megvalósítható fejlesztések eredményeképpen optimális esetben a fürdő
néhány éven belül akár önfenntartóvá válhat (csak a bérleti díjnak megfelelő támogatásra lehet
szükség).

e) 2012. évi nagyobb rendezvények
Megnevezés
Bevétel EFt (napi belépő alapján)
Kiadás EFt
ebből koncert díj
Eredmény EFt

2012. 08. 17.
916
1232
1082

2012. 08. 24.
1374
954
889

-316

420

2012. 09. 23. Mindösszesen
1046
3336
1112
3298
1071
3042
-66

38

A nagy rendezvények összességében igen csekély mértékű hasznot (38 EFt) hoztak a
Társaságnak, azonban annak reklámértéke, illetve, hogy esetleg szélesebb réteg is meglátogatja a
Fürdőt pozitív irányba befolyásolhatja a későbbiekben a látogatói létszámot és árbevételt.
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IV.

Önkormányzati támogatások 2007-2012. években

2007-2011. évi számviteli kimutatások, valamint a 2012. I-III. negyedévi tény és 2012. IV.
negyedévi tervadatok alapján az alábbi támogatásokat és egyéb forrásokat kapta a Kft az
önkormányzattól:
Megnevezés
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év
Támogatások
bruttó támogatás
50 900 47 567 38 000 47 500
55 500
30 153
bérleti díj visszautalás
-15 600 -16 302 -13 628 -14 187 -14 683 -12 153
nettó támogatás
35 300
31 265
24 372
33 313
40 817
18 000
Egyéb önkormányzati források
tőkeemelés
19 415
10 080
kölcsön*
9 600
2 900
25 000
Mindösszesen (nettó)
44 900 34 165 24 372 52 728
65 817
28 080
*a 2010. évi 25 MFt-os kölcsön lényegében szintén önkormányzati forrásnak tekinthető, mivel
az önkormányzati kezességvállalás miatt a jelenlegi információk alapján vagy az önkormányzat
áll helyt a tartozásért vagy támogatás formájában biztosítja a visszafizetéshez szükséges forrást.
Az önkormányzattól kapott források legnagyobb hányadát minden évben a támogatásként kapott
összeg jelentette, azonban 2010. évtől jelentős részt tett ki a tőkeemelésként vagy kölcsönként (a
kölcsönt a felhasználás évében vettük figyelembe, mivel az akkori kötelezettségek teljesítéséhez
volt rá szükség) biztosított forrás is, ahogy azt a következő ábra szemlélteti:
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Összességében megállapítható, hogy 2010. és 2011. években volt szükség a legnagyobb összegű
önkormányzati forrásra a Kft működtetéséhez (közel 53 MFt, illetve 66 MFt), mely részben
pénzügyi támogatásban, részben tőkeemelésben és kölcsönben testesült meg.
2012. évben a pénzügyi támogatás és egyéb forrás (tőkeemelés ingatlan apporttal) aránya
hasonlóan alakult az előző évekhez, de mértéke lényegesen kisebb volt. Emellett a tényleges
pénzbeli nettó támogatás csak 18 MFt (kapott támogatás – fizetendő bérleti díj), a tőkeemelés
ingatlan átadás formájában történt (és nem pénzben vagy kötelezettség elengedés formájában
mint a korábbi időszakban).
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V.

Látogatói létszámok alakulása 2007-2012. években

A következő ábrából jól látható, hogy a fürdő látogatói összlétszáma a 2008. évi kisebb
növekedés után folyamatosan csökken 2011. évig. A csökkenés különösen 2010. évben volt
jelentős. Az OEP ellátás létszáma 2011. évben esett vissza látványosan, mely elsősorban a
bevezetésre kerülő OEP betegirányító rendszer, melyhez kötelező előre időpontot kérni és egy
belépéskor minimum két kezelés köteles a vendég igénybe venni.

2011. és 2012. I-III. negyedéveket összehasonlítva az alábbiak szerint alakult a látogatói létszám:
Megnevezés
2011. I-III. n.év 2012. I-III. n.év
Fürdő (fő)
63 198
68 329
Gyógyászat (fő)
23 941
21 997
Összes vendég (fő)
87 139
90 326
Gyógyászati kezelés (db)
34 587
35 464
2012. évre a látogatói létszám újra növekedésnek indult, különösen a fürdő tekintetében. A
gyógyászat esetében ugyan továbbra is csökkenő tendenciát mutat a látogatói létszám, de az
igénybe vett kezelések száma viszont nőtt.
Az előzetes becslések szerint 2012. évre éves szinten várhatóan a tavalyi évhez hasonlóan
alakulhat a látogatói összlétszám, a fürdő látogatói létszám növekedésének köszönhetően az
összlétszám csökkenése az előzetes becslések alapján megállt.
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VI.

Dolgozói állomány változása

A 2010-2011. évi beadott beszámolók kiegészítő mellékletei és a 2012. évi becsült (I-III.
negyedév tény + IV. negyedév becslés) adatok alapján az átlagos statisztikai állományi létszám és
a tárgyidőszaki jövedelmek az alábbiak szerint alakultak (2012. évi becsléshez használt adatok 4.
számú mellékletként csatolva):

Megnevezés
teljes munkaidős fizikai
teljes munkaidős szellemi
részmunkaidős fizikai
részmunkaidős szellemi
egyéb
Összesen

2010. év
Átl. stat.
létszám Jövedelem
(fő)
(EFt)
16,16
21 343
7,20
12 115
0,74
1 161
0
24,10

2 799
37 418

2011. év
Átl. stat.
Létszám Jövedelem
(fő)
(EFt)
17,93
24 886
8,96
13 675
3,03
2 097
0,8
2 009
0
3 465
30,72
46 132

2012. év becsült
Átl. stat.
Létszám Jövedelem
(fő)
(EFt)
15,66
23 228
8,00
13 161
3,74
3 127
1,08
2 306
0
3 820
28,48
45 642

Egy éven belül a tevékenység szezonális jellege miatt jelentősebben változik a havi átlagos
állományi létszám, főszezonban plusz kapacitásokra van szükség (elsősorban úszómester,
takarítónő, kertész-segéd területeken). A létszám éven belüli változását mutatja az alábbi grafikon
2011-2012. évek vonatkozásában (a tény és a 2012. IV. negyedévre becsült adatok figyelembe
vételével):
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A havi átlagos létszámok és jövedelmek számszerűen a következőek szerint alakultak 2011-2012.
évek I-III. negyedévet összehasonlítva:
Megnevezés
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2012.

jan
jan
febr
febr
márc
márc
ápr
ápr
máj
máj
jún
jún
júl
júl
aug
aug
szept
szept

Átlag
2011. I-III. név
2012. I-III. név

Átl. áll. létszám
(fő)*
30
31
27
29
29
25
30
23
29
25
34
29
35
34
34
34
32
31

Összes bérktg.
(EFt)
3 166
3 852
3 771
3 772
3 575
3 436
3 616
3 309
3 353
3 499
4 222
3 801
3 900
4 218
3 940
4 316
3 962
4 083

31
29

3 723
3 810

A dolgozói állomány összetétele munkakörök szerinti bontásban jellemzően az alábbiak szerint
oszlik meg (a jelenleg folyamatban lévő pályázathoz beadott tájékoztató adatok és a szezonális
plusz igények tapasztalati számai alapján):
Megnevezés
vezérigazgató
pénzügyi vezető
takarító
karbantartó
úszómester

Munkakör betöltéséhez
Létszám Bruttó bér (Ft/hó,
kapcsolódó elvárások
(fő)
2011. év)
önkormányzati testület választja
1
300 000
pénzügyi felsőfokú végzettség
1
180 000
szakmunkás
2-4
78 075
szakképesítés
4
142 075
szakképesítés, 2 idegen nyelv
2-6
108 800
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Megnevezés
masszőr
fizioterápiás
asszisztens
pénztáros
kertész
éjjeli őr
munkavédelmi előadó

Munkakör betöltéséhez
kapcsolódó elvárások
szakképesítés, idegen nyelv
szakképesítés
érettségi, gyakorlat
szakmunkás
tanfolyam
szakképesítés

Létszám Bruttó bér (Ft/hó,
(fő)
2011. év)
2
132 600
4
4-5
1-3
1-2
1

132 600
122 900
132 600
95 000
198 500

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kft dolgozói létszáma jelentősen változik egy éven belül a
tevékenység szezonalitása miatt, hiszen a nyári főszezonban jóval több munkaerő szükséges a
megnövekedett látogatói létszám kiszolgálására. Ugyanakkor ez a hatás értelemszerűen csak a
strandfürdő üzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó néhány munkakör esetében érvényesül, a
fürdő és gyógyászat állandó üzemeltetéséhez szükséges minimum létszám nem változik
főszezonon kívül sem – nem is változhat lényegesen, mivel szigorú előírások szabályozzák.
A Kft-nél az időszakosan főszezonra felvett létszámon kívül nem jellemző a fluktuáció,
viszonylag állandó a dolgozói állomány.
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VII. Összegzés
Összességében megállapítható, hogy a Kft szakmai tevékenységét a hatályos törvények, helyi
rendeletek figyelembe vétele mellett végzi. A törvényesség betartását a rendszeresen ülésező
Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A számviteli törvényben előírt szabályzatokkal rendelkezik a
társaság, de azok aktualizálása szükséges.
A jelentésben szereplő megállapításokat összegezve az is látható, hogy a Kft gazdasági helyzete
nem túl jó, bár 2012. évre javuló tendenciát mutat. A II. fejezetben 2009-2012. év
vonatkozásában levezetett elemzések, mutatószámok azt jelzik, hogy hosszú évek óta bizonytalan
a társaság helyzete jövedelmi, pénzügyi, likviditási szempontból egyaránt.
A 2011-2012. évek részletesebb összehasonlításából (III. fejezet) látható, hogy 2012. évre javul a
gazdasági stabilitás, jelentősen csökken az önkormányzati támogatás összege, mely kisebb
részben az önkormányzat felé fizetendő bérleti díj csökkenésének, nagyobb részben a bevezetett
takarékossági intézkedéseknek köszönhető (pl.: fejlesztések az energia felhasználás csökkentése
érdekében, takarékos gazdálkodás). A folyamatban lévő pályázat lehetőséget nyújthat a látogatói
létszám és ezen keresztül a bevételek további növelésére, így a Kft gazdasági helyzetének
javítására, a pénzügyi önállóság fokozására.
Az önkormányzati támogatás és egyéb forrás (tőkeemelés, kölcsön) különösen 2010-2011.
években volt kiugróan magas a felhalmozott kötelezettségek, problémák miatt. 2012. évre a
korábbi évekhez viszonyítva lényegesen kisebb önkormányzati pénzbeli támogatásra van
szükség, közel harmadára esett vissza az összeg (lásd IV. fejezet).
2012. november hónapban esedékes a 2011. évben a felhalmozott szállítói tartozások
kiegyenlítésére felvett 25 MFt-os kölcsön törlesztése, melyhez önkormányzati kezességvállalás
kapcsolódik. A kölcsön visszafizetését a rendelkezésre álló információk alapján saját forrásból
nem tudja megvalósítani a Kft. A kötelezettség rendezésére megoldást jelenthet, ha az
önkormányzat kezesként törleszti a kölcsönt a Kft helyett a mögöttes kezességvállalás alapján,
majd a már önkormányzat felé fennálló tartozás részben átütemezésre, részben tulajdonosi döntés
függvényében elengedésre kerül. Az ÁFA törvény hatályos rendelkezései szerint az eseti
követelés/tartozás elengedést meghatározott összeghatár alatt nem kell figyelembe venni az
arányosítás során (így az nem csökkenti a levonási hányadot az arányosítási körbe bevont
előzetesen felszámított ÁFA tekintetében).
A nehézségeket részben az is okozta, hogy a fürdő látogatottsága 2007-2011. években
folyamatosan csökkent (lásd V. fejezet). Különösen jelentős volt a csökkenés 2011. évben a
gyógyászati ellátás területén. 2012. évre az I-III. negyedévi tényleges és IV. negyedévi becsült
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adatok alapján megállt ez a folyamat, a látogatói létszám a tavalyi évhez hasonló szinten alakul
várhatóan. A már említett pályázat eredményessége további javulást hozhat.
A dolgozói állományi létszám jelentősen változik, hullámzik egy éven belül a tevékenység
szezonalitása miatt, hiszen a nyári főszezonban bizonyos munkakörökben több munkaerő
szükséges a megnövekedett látogatói létszám kiszolgálására (lásd VI. fejezet). A fürdő és
gyógyászat állandó üzemeltetéséhez szükséges minimum létszám ugyanakkor a kötelező
előírások miatt nem változik főszezonon kívül sem, alacsony fluktuáció jellemző. Emiatt a
személyi jellegű ráfordításokon elérhető megtakarítás mértéke korlátozott.

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.

Kelt, Békéscsaba, 2012. november 08.

_____________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

_____________________________
Kendra Ágnes
bejegyzett könyvvizsgáló
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ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.)
42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
• észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
• észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) 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. 45.§ (2) és (3) bek.)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Gyomaendrőd, 2012. …………… hó ….. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Iktatószám: 377-5/2012

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
A

SZOCIÁLIS SEGÉLYEK KIFIZETÉSÉNEK,
ÉS A SEGÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK
SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Békéscsaba, 2012. december 10.

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

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A SZOCIÁLIS SEGÉLYEK KIFIZETÉSÉNEK, ÉS A SEGÉLYEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSE

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. december 10-én.
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a szociális segélyek kifizetésének,
és a segélyekhez kapcsolódó állami támogatások igénylésének szabályszerűségi ellenőrzése
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér. 1.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. november 22. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. november 23; 26-27-28; december 4; 7 = 6 revizori nap
Jelentés tervezet készítés: 2012. december 10. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Gábor Szilvia belső ellenőrzési vezető
A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a szociális ellátások törvényi
előírásainak megfelelően történt-e
Az ellenőrzés részletes feladata volt: az önkormányzati határozatokkal jóváhagyott szociális
ellátások és foglalkoztatást helyettesítő támogatások kifizetésének és számviteli
elszámolásának, valamint a kapcsolódó állami térítések igénylésének szabályszerűségi
ellenőrzése 2012. I-III. negyedévben a rendelkezésre álló dokumentumok szúrópróbaszerű,
illetve részletes ellenőrzése alapján. Az egyezőség tételes vizsgálata, az esetleges eltérések
megállapítása, az ellenőrzési tapasztalatok rögzítése.
Az ellenőrzés módszere: A helyszíni ellenőrzés során a szociális ellátások és foglalkoztatást
helyettesítő támogatások nyilvántartásainak, alapdokumentumainak és főkönyvi
könyvelésének, valamint az állami térítés igénylésének alátámasztását szolgáló bizonylatok,
analitikus nyilvántartások vizsgálata, egyeztetése.
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Rendelkezésre bocsátott okmányok:
-

Igénylő lapok az állami térítéshez 2012. januártól szeptemberig

-

Segélyre jogosultak listája és összesítések,

-

Főkönyvi kartonok tételesen, segély-nemenként 2012. 09. 30-i egyenleggel

-

Egyéb segédletek és jegyzékek a levonásokról visszatérítésekről, egyeztetésekről.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető
Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció Szurovecz Károlyné
költségvetési ügyintézővel történt.
A belső ellenőrzési jelentést Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottam
össze, és tettük meg észrevételeinket.
Jogszabályi előírások:
− Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
− Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
− Belső önkormányzati szabályzatok, rendeletek

MEGÁLLAPÍTÁSOK

I. 2012. I-III. negyedévben igényelt állami támogatás
A települési önkormányzat 2012. évre megállapított és folyósított pénzbeli szociális
ellátásaihoz, illetve jövedelempótló támogatásaihoz 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 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 8. sz. melléklete tartalmazza.
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Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként a jogosultak számára kifizetett összegek
alapján – havonta - utólagosan igényelhető állami támogatás az alábbiak szerint:

Egyes jövedelempótló ellátások támogatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Állami
támogatás a
kifizetett összeg
%-ában
90
90
90
90
80
75

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka*
Adósságcsökkentési támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Ápolási díj és közterhe
Szociális törvény alapján összesen:
Egyéb jogszabály szerint igényelhető állami támogatás
7. Gyermektartásdíj megelőlegezése
100
8. Óvodáztatási támogatás
100
Gyermekvédelmi törvény alapján összesen:
9. Mozgássérültek közlekedési támogatása
100
Mindösszesen:
* A szociális intézmény bentlakójának időskorú járadéka 100 %-ban támogatott.

2012. I-III. n.évben
lehívott állami
térítés és előleg
eFt-ban
2.839
3.040
3.324
75.058
31.678

2.310
470
1.981

Az önkormányzat által kifizetett segélyek, jövedelempótló támogatások 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 2012. 01-09. hónapokban a kiutalási kérelemnek megfelelően teljesítette
a központi költségvetés, melyek az adott hónap végén kerültek jóváírásra az önkormányzat
pénzforgalmi számláján.

II. 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, jövedelempótló juttatások
számfejtését, a segélykifizetések és kiutalások lebonyolítását, illetve az igényelhető állami
támogatások lehívását, valamint a gazdasági események számviteli elszámolását.
___________________________________________________________________________
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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.
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 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, amely még több
hibalehetőséget rejt magában. Az áttekinthetőség és egyeztetés érdekében Excel táblázatok
segítségével végzik az egyeztetést az igénylés, kifizetés és könyvelés között. Mivel ezeket a
feladatokat három különböző személy/osztály végzi, célszerű lenne ezen feladatok
átcsoportosítása, hogy minél kevesebb „kézen” menjen át, így csökkentve a hibázási
lehetőségek számát.
A WinSzoc szoftverrel nem kezelhetőek az eseti jellegű hóközi kiutalási igények sem, ezért
azokat külön kiutalási igényként manuális levél formában közlik a pénzügyi osztállyal.

III. Számviteli egyezőség vizsgálata
A belső ellenőrzés vizsgálta, hogy a 2012. 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
2012. január 1-től szeptember 30-ig összesen:
Ft-ban
Térítéses segély jogcíme
1
2
3

Időskorúak járadéka
Normatív lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj

Kifizetés
Igénylés szerinti
Különbözet
főkönyvi adata kifizetés adata
2012. 09. 30-án
2012. 09. 30-án
01-09. havi
2.838.600
2.838.600
29.563.400
29.612.000
48.600
28.510.443
28.536.989
26.546
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4
5
6
7
8
9
10
11

Óvodáztatási támogatás
Rendszeres szoc.segély (55 év felett)
Rendszeres szoc.segély (egészs.kár.)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Gyermektartási díj megelőlegezés
Mozgáskorl. közlekedési támogatása
Adósságcsökkentési támogatás
Adósságkezelési lakásfenntart.támog.

470.000
9.785.945
4.742.135
75.057.790
2.434.750
1.981.000
3.323.830
3.040.200

470.000
9.782.525
4.751.670
75.043.555
2.309.750
1.981.000
3.323.870
3.040.200

3.420
9.535
14.235
125.000
40
-

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.
Normatív lakásfenntartási támogatás 48.600 Ft-os eltérés az alábbi tételekből tevődik össze:
- 2011. december havi utalás: - 37.600 Ft, mely 2012-ben került igénylésre
- 2012. október havi utalás: 73.500 Ft, a vizsgált időszakon kívüli
- Duplán került elutalásra 12.700 Ft.
Ápolási díj esetében 26.546 Ft eltérés mutatkozik:
- ebből 6 Ft a pénztári kifizetések kerekítései
- 26.540 Ft eggyel több fő ellátásának leigénylése (december hóban rendezésre kerül)
Rendszeres szociális segély /egészségkárosodottak/ eltérése 9.535 Ft
- ebből egy személy esetében 20.235 Ft-tal több került leigénylésre, egy másik támogatott
esetében viszont 10.700 Ft-tal kevesebb került leigénylésre.
Rendszeres szociális segély /55 év felettiek/ eltérése 3.420 Ft
- a 3.420 Ft egy októberi hónapot érintő kifizetés, mely következő hónapban kerül
leigénylésre
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatás eltérése: 14.235 Ft
- 38.760 Ft október havi igénylés szeptemberi kifizetése (pótutalás)
- -24.525 Ft 2011. decemberi kifizetés, 2012. január havi igénylése
Gyermektartási díj megelőlegezésnél 125.000 Ft eltérés tapasztalható:
- ebből egy jogtalanul felvett díjból hátralévő visszafizetendő összeg 18.000 Ft (december
hóban kiegyenlítésre került)
- 107.000 Ft még igényelni szükséges (2012. évben ennyivel kevesebb került
leigénylésre)
Adósságcsökkentési támogatás 40 Ft különbözet:
- pénztári kifizetések kerekítéseiből adódik

A feltárt eltérések a vizsgálat időszaka alatt javításra kerültek. További egyeztetés történt
október, november hónapokban is, és az eltéréseket december hónapban javították. Az
egyeztetéseknél Excel táblázatokat készítenek, mely lényegesen megkönnyíti a feladat
elvégzését. Az egyeztetés negyedévente történik. Havonta az igénylések összesítése ceruzával
történik idő hiányában, majd ezt követően kerül kimutatásra táblázat formájában. A havi
igénylés elkészítésének rövid határideje, valamint az ügyintéző leterheltsége miatt kevés idő
marad a kontrollálásra, ezért előfordult néhány adminisztratív hiba a vizsgált időszakban.
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.
KÖVETKEZTETÉSEK
Megállapítható, hogy az Önkormányzatnál a segélyezés és a jövedelempótló juttatások
rendszere, valamint a gyermekek óvodáztatási támogatása az aktuális jogszabályi háttér
előírásainak figyelembe vételével működik.
A vizsgált időszakban az állami támogatások igénylése megfelelt a jogszabályi
követelményeknek, havonta határidőben elkészítették.
A belső ellenőrzés során meggyőződtem arról, hogy a Humánpolitikai Osztályon készített, a
pénzügyi elszámolások alapjául szolgáló kimutatások teljes körűek és egyezőek voltak az
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alapdokumentumokkal. Azok minden esetben dátummal ellátva, készítőjének aláírásával
kerültek átadásra a Pénzügyi Osztályra, illetve egy példányt az irattárba helyeztek.

Utóellenőrzési tapasztalataim részben kedvezőek, mert áttekinthetőbb, ellenőrizhetőbb és a
könyveléssel összhangban állóbb volt a 2012. 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.
JAVASLATOK

Véleményem szerint továbbra is szükséges lenne a feladatok átcsoportosítása. Az
igényléseket, és jelentéseket a Humánpolitikai Osztály munkatársa végezze el, így csak egy
irányba, az utalás felé kell továbbítani az adott havi kifizetéseket, így egyeztetni is egy
irányba szükséges, csökkentve így a hibázási lehetőségek számát.
Kérem belső ellenőrzési jelentésem szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2012. december 10.

_______________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető
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ZÁRADÉK
1) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
(a továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
−észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
−észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7)
bekezdés).

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. 45.§ (2) és (3) bekezdés)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§
(1) bekezdés).

Gyomaendrőd, 2012. december ……. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1
Iktatószám: 378-5/2012

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
a kintlévőségek behajtására tett intézkedések
ellenőrzéséről a pénzügyi osztályon

Békéscsaba, 2012. december 04.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat - kintlévőségek behajtására tett intézkedések ellenőrzése a pénzügyi osztályon

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2012. december 04-én.
Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs kft.
Ellenőrzött szervezet: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzés tárgya: Gyomaendrőd Város Önkormányzatnál a kintlévőségek behajtására tett
intézkedések a pénzügyi osztályon
Ellenőrzés székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér. 1.
Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.
Ellenőrzési napok:
Felkészülés: 2012. november 22. = 1 revizori nap
Vizsgálati napok: 2012. november 23-28. = 3 revizori nap
Jelentés tervezet készítés: 2012. december 04. = 1 revizori nap
Ellenőrzést végző személy: Gábor Szilvia belső ellenőrzési vezető
Kendra Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló, költségvetési minősítés
A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a kintlévőségek behajtása hatékonyan
és szabályszerűen történt-e.
Az ellenőrzés részletes feladata volt:
− Hitelek dokumentációjának áttekintése, behajtás ellenőrzése,
− Segélyek, adott támogatások visszafizetésének ellenőrzése,
− Érdekeltségi hozzájárulások behajtásának ellenőrzése,
− Vevőkövetelések kezelésének ellenőrzése.
Az ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű és tételes, a rendelkezésre bocsátott dokumentumok
átvizsgálása
Rendelkezésre bocsátott okmányok:
− Hitelek dokumentációja
− Segélyek visszafizetésének dokumentációja
− Érdekeltségi hozzájárulások dokumentációja
− Egyéb bizonylatok, dokumentumok (főkönyvi nyilvántartás, analitikák, stb.)
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Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:
Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd Város Jegyzője
Ugrainé Gróf Éva költségvetési ügyintéző
Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció Ugrainé Gróf Éva
költségvetési ügyintézővel történt.
A belső ellenőrzési jelentést Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottuk össze,
és tettük meg észrevételeinket.
Jogszabályi előírások:
− Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
kormányrendelet,
− Az Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
− Belső önkormányzati szabályzatok, rendeletek.

BEVEZETŐ
Az önkormányzat pénzügyi osztályán az alábbi kintlévőségeket kezelik:
a) magánszemélyeknek adott hitelek – lakáshitel, belvízhitel, elemi kár hitel,
b) csatorna és út érdekeltségi hozzájárulások,
c) adott támogatások visszafizetési kötelezettségei,
d) vevőkövetelések,
e) társaságoknak és nonprofit szervezeteknek adott kölcsönök.
Az általános gyakorlat szerint 3 havi késedelem esetén fizetési felszólítást küldenek az
ügyfélnek, ez megfelel a hitel és kölcsönszerződésekben rögzített feltételeknek is. Az ügy
további menete az ügyfél reagálásától függ:
− ha az ügyfél jelentkezik, megegyezés esetén fizetési haladékot kaphat,
− ha nem jelentkezik vagy nincs megegyezés, további fizetési felszólítások történnek,
− minimum 3 fizetési felszólítás után a követelés összegétől függően fizetési meghagyás
és végrehajtási eljárás következik (amennyiben az eljárás költségeit egyáltalán fedezi a
követelés – lásd később részletezve), vagy további felszólítások,
− ha más ügyben indul eljárás az ügyfél ellen és erről értesítést kap az önkormányzat,
akkor bekapcsolódhat az eljárásba.
Késedelmi kamat felszámítására, igénylésére jellemzően csak bírósági eljárás alatt álló
ügyeknél kerül sor, bár a szerződések lehetőséget biztosítanának rá. Ugyanakkor
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részletfizetés, illetve kisebb összegű régi tartozások esetén a tőkekövetelés behajtására is
kevés az esély, nemhogy plusz késedelmi kamat fizetésére lenne forrása az adósnak.
Bírósági eljárás alatt álló ügyeknél a befolyt összegeket először tőketörlesztésre számolja el
az önkormányzat, a tőke rendezése után fennmaradó rész kerül kamatbevételként kimutatásra
pénzügyi rendezéskor. A nyilvántartás folyamatában nem alkalmas a változó összegű
késedelmi kamat kezelésére, melynek összege és befolyása amúgy is bizonytalan az eljárás
lezárulásáig. Emellett a végrehajtó sem ad elegendő információt arról, hogy az általa átutalt
összeg milyen jogcímek között oszlik meg (mennyi a kamat, tőke összege). A Ptk 293 §-a
szerint ugyan kötelezettség törlesztése esetén először az eljárási költségeket, majd a tőke
megfizetéséig esedékes kamatot, s legvégül a tőke összegét kellene jóvá írni, de ez a jelenlegi
rendszerben nem valósítható meg.
Az egyes kintlévőség típusokat az alábbiakban elemezzük részletesen:

MEGÁLLAPÍTÁSOK, ELEMZÉS

a) Magánszemélyeknek adott hitelek – lakáshitel, belvízhitel, elemi kár hitel
Az önkormányzat rendeletben előírt feltételekkel nyújt vissza nem térítendő támogatások
mellett magánszemélyeknek hiteleket is lakásvásárlásra, belvízkárok és viharkárok
helyreállítási költségeire. A hitelek nyújtása hitelszerződésben rögzített feltételek alapján
történik, jellemzően kamatmentesen.
A pénzügyi osztályon lévő tételes analitikus kimutatások egyeznek a főkönyvi könyveléssel, a
helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőriztük a tárgyévben folyamatban lévő ügyeket, az eddig
megtett intézkedéseket.
Az alábbi táblázatok foglalják össze az egyes hitelekkel kapcsolatos főbb adatokat:

Megnevezés
Lakáshitel állomány
Nem hátralékos összege
Nem hátralékos aránya
Lakáshitel hátralék
Hátralékos szerződés összege
Hátralékos létszám (fő)
Hátralékos szerződés aránya

2010.dec.31 2011.dec.31
23 896 481 20 262 486
13 807 669 11 150 639
57,78%
55,03%
2 209 307
10 088 812
77
42,22%

2 669 150
9 111 847
69
44,97%

adatok Ft-ban
2012.szept.30
17 795 674
8 146 806
45,78%
3 115 643
9 648 868
79
54,22%
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Megnevezés
2010.dec.31 2011.dec.31
Bíróságra átadott tartozás
1 156 297
1 993 009
Bíróságra átadott szerződés összege
2 744 198
5 326 403
Bíróságra átadott (fő)
15
30
Bíróságra átadott aránya hátralékoshoz képest
27,20%
58,46%
Bíróságra be nem adott hátralék átlagos összege

adatok Ft-ban
2012.szept.30
2 241 929
5 020 522
27
52,03%
89 007

Lakáshitelek esetében megállapítható, hogy a nem hátralékos állomány aránya egyre csökken,
2012. évre már a hitelállomány több mint fele hátralékban van. Az arány eltolódását
elsősorban az okozza, hogy az összes hitelállomány csökkenése mellett a hátralékos
szerződések összege nemigen változik. A hátralékos szerződések több mint fele jelenleg
bíróságra átadott szakaszban tart - vagy más által indított eljárásba kapcsolódott be az
önkormányzat, vagy maga indította el a fizetési meghagyásra majd végrehajtásra irányuló
eljárást. A bíróságra be nem adott hátralékos szerződések átlagos összege 89 EFt, melyek
esetében a kötelezett részletekben fizet, vagy a tartozás összege miatt nem éri meg elindítani a
bírósági eljárást.

A költségek minimuma bírósági eljárás indítása esetén (Ft):
fizetési meghagyás
5 000 (ügyérték 3%-a, de min 5 EFt)
végrehajtási eljárás indítása
5 000 (ügyérték 1%-a, de min 5 EFt)
végrehajtó költsége
22 000 (ügyértéktől is függ, sávosan változik)
földhivatali bejegyzés
6 600
összesen
38 600
plusz sikeres eljárás esetén illeték és végrehajtónak 10% jutalék

Fentiek alapján csak a minimális költségeket figyelembe véve közel 40 EFt egy bírósági
eljárás elindításának költsége 1 kötelezett esetében, mely adóstársak esetében tovább nő
(külön-külön elindítandó eljárás miatt), nem számítva a fizetési felszólítások kiállításának és
kiküldésének költségeit (pl.: munkaidő, papír, posta). Sikeres eljárás esetében további
költséget jelent a végrehajtó jutaléka és az illeték. Korlátozza a lehetőségeket az is, hogy az
éves költségvetésben a végrehajtási eljárásokra fordítható keretösszeg nem túl magas.
Lényegében így 100 EFt alatti kötelezettség esetében nemigen éri meg az eljárást megindítani,
mert az évekig tart és siker esetén is legalább 50-60 EFt költséggel jár. A tapasztalatok
alapján ugyanakkor kevés a sikeres eljárás, ha részletfizetés keretében nem lehet megegyezni
az ügyféllel, nemigen van mit végrehajtani.
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Megnevezés
Belvíz hitel állomány
Nem hátralékos összege
Nem hátralékos aránya

2010.dec.31 2011.dec.31
10 785 967
9 285 413
3 615 411
2 382 768
33,52%
25,66%

adatok Ft-ban
2012.szept.30
8 017 744
1 670 918
20,84%

Belvíz hitel hátralék
hátralékos szerződés összege
Hátralékos létszám (fő)
hátralékos szerződés aránya

2 906 374
7 170 556
37
66,48%

3 305 398
6 902 645
39
74,34%

3 370 085
6 346 826
43
79,16%

Bíróságra átadott tartozás
bíróságra átadott szerződés összege
Bíróságra átadott (fő)
Bíróságra átadott aránya hátralékoshoz képest
bíróságra be nem adott hátralék átlagos összege

2 541 121
6 364 454
18
88,76%

3 020 464
5 078 033
15
73,57%

3 020 696
5 078 033
15
80,01%
45 314

A belvízhitel esetében még rosszabb a nem hátralékos szerződések aránya, 2012. évre alig
21%. Az arány eltolódását elsősorban az okozza itt is, hogy az összes hitelállomány
csökkenése mellett a hátralékos szerződések összege alig változik. Belvízhitel esetében a
hátralékos szerződések 80%-a bírósági szakaszban tart, de a sikeres eljárások száma itt is
csekély (a 3 év alatt összesen 3 eljárás szűnt meg). A bíróságra be nem adott hátralékos
szerződések átlagos összege 45 EFt, mely alig haladja meg a fentiek alapján a bírósági eljárás
indításának minimális költségeit – azaz az esetek többségében csak veszteséget érne el az
önkormányzat a bírósági úton történő behajtással.

Megnevezés
Elemi kár hitel
Nem hátralékos összege
Nem hátralékos aránya
Elemi kár hitel hátralék
Hátralékos szerződés összege
Hátralékos szerződés aránya
Bíróságra átadott tartozás
Bíróságra átadott szerződés összege
Bíróságra átadott (fő)
Bíróságra átadott aránya hátralékoshoz képest

2010.dec.31 2011.dec.31
1 484 515
1 078 099
516 655
200 000
34,80%
18,55%

adatok Ft-ban
2012.szept.30
844 837
143 750
17,02%

459 467
967 860
65,20%

586 392
878 099
81,45%

692 752
701 087
82,98%

0
0
0
0,00%

142 000
142 000
1
16,17%

14 000
14 000
1
2,00%
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Az elemi kár hitelek állománya nem jelentős, folyamatosan csökken. Ezen hitelek esetében
közel 83% a hátralékos szerződések aránya, de tekintettel az összegek nagyságrendjére a
bírósági eljárással legjobb esetben is csak minimális eredmény lenne elérhető.

b) Csatorna és út érdekeltségi hozzájárulások
A pénzügyi osztályon lévő tételes analitikus kimutatások egyeznek a főkönyvi könyveléssel, a
helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőriztük a tárgyévben folyamatban lévő ügyeket, az eddig
megtett intézkedéseket. Az érdekeltségi hozzájárulások állománya folyamatosan csökken,
mivel régi tartozásokról van szó, jelenleg már nem igényelhető.
Az alábbi táblázat foglalja össze az egyes érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos főbb
adatokat:

Megnevezés
Út érdekeltségi hozzájárulás
Szerződésszám
Bíróságra átadott tartozás
Bíróságra átadott szerződés száma
Csatorna érdekeltségi hozzájárulás
Szerződésszám
Adóosztályra átadott tartozás
Adóosztályra átadott szerződés száma
adóosztályra át nem adott hátralék átlagos
összege

adatok Ft-ban
2010.dec.31 2011.dec.31 2012.szept.30
6 276 409
5 555 448
5 427 105
61
858 627
18
26 208 593

17 687 760

16 201 868
772
9 491 059
283
13 724

A csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében segíti a behajtást, hogy ezen tételek adó
módjára behajtható köztartozásként átkerülhetnek az adóosztály hatáskörébe – így szélesebb
eszköztár áll rendelkezésre a behajtásra (pl.: letiltás). Ahogy a táblázatból is látható a csatorna
érdekeltségi hozzájárulások közel 60%-a az adóosztály kezelésében van jelenleg. A maradék
ügyekben vagy folyamatban van részletfizetés, vagy a tartozás összegére tekintettel nem
költséghatékony a behajtás – az adóosztályra át nem adott hátralékok átlagos összege nem éri
el a 14 EFt-ot.
Az útérdekeltségi hozzájárulás tartozások mind régi tételek, döntő részük esetében a tartozás
összege nem éri el a behajtási költségeket (lásd korábban levezetve). A tartozás maximális
összege 100 EFt azon adósok esetében, akik egyáltalán semmit sem törlesztettek a kapott
hozzájárulás összegéből (ennyi volt a hozzájárulás maximális összege). A bíróságra átadott
tételek átlagos összege jelenleg (kb 48 EFt) a behajtási minimum költségek körül alakul.
___________________________________________________________________________
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c) Adott támogatások visszafizetési kötelezettségei
A pénzügyi osztályon lévő tételes analitikus kimutatások egyeznek a főkönyvi könyveléssel, a
helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőriztük a tárgyévben folyamatban lévő ügyeket, az eddig
megtett intézkedéseket.
Az alábbi táblázat foglalja össze az egyes támogatások visszafizetésével kapcsolatos főbb
adatokat:

Megnevezés
Köztemetés
fő
Támogatás visszafizetések
Aktív korú tám visszafiz
fő
Adósságcsökk. tám visszafiz.
fő

adatok Ft-ban
2010.dec.31 2011.dec.31 2012.szept.30
6 704 533
4 210 125
2 722 216
47
2 089 898

5 295 243

1 664 020

2 405 345

7 148 744
120
2 731 970
38

Köztemetésre adott kölcsönök esetében a kölcsön összege az ingatlanra terhelhető, mely az
esetek döntő többségében meg is történt – így egyfajta biztosíték van a tartozásra. A már
terhelt ingatlanok esetében előfordul, hogy a korábbi széljegy tulajdonos nem járul hozzá
újabb teher bejegyzéséhez. Jelenleg 3 ügy esetében kapcsolódott be az önkormányzat más
által indított bírósági eljárásba. A tartozások átlagos összege nem éri el az 58 EFt-ot, így a
korábban levezetett behajtási költségek minimuma alapján a tartozások behajtása ezen esetben
sem költséghatékony, a várható bevétel lényegében nem vagy alig fedezi a felmerülő
költségeket.
Adott, alapesetben vissza nem fizetendő támogatások visszafizetését akkor kezdeményezi az
önkormányzat, ha a vállalt feltételeket nem teljesítik a támogatottak. Miután a támogatásokat
amúgy is szociálisan rászoruló igénylők kapják, így azok esetleges visszafizetési
kötelezettsége nehezen érvényesíthető. Támogatások esetében a KET általános eljárási
szabályai az irányadóak.

d) Vevőkövetelések
A pénzügyi osztályon lévő tételes analitikus kimutatások egyeznek a főkönyvi könyveléssel, a
helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőriztük a tárgyévben folyamatban lévő ügyeket, az eddig
megtett intézkedéseket.
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Az alábbi táblázat foglalja össze a vevőkövetelésekkel kapcsolatos főbb adatokat:
Vevők 2012. szept 31-én
Összeg (Ft) Megjegyzés
előző évi tartozás
7 990 917
ebből 2011. év előtti tartozás
4 512 533 végrehajtásba bekapcsolódva 1 848 EFt
ebből 2011. évi tartozás
3 478 384 fizetési felszólítást kapott
tárgyévi tartozás
8 841 416
ebből félévkor fennáll
7 985 979 fizetési felszólítást kapott*
ebből 3. negyedévi
855 437
összesen
16 832 333
*ebből 7 153 EFt Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft tárgyidőszaki bérleti díj részlete
Valamennyi vevőtartozás esetében 3 hónap késedelem után fizetési felszólítást küldenek a
vevőknek.
Az adatokból látható, hogy a 2012. szeptember 31-én fennálló vevőkövetelések 47%-a egy
éven túli tartozás, melynek közel 60%-a 2011. év előtti tartozás. Jelenleg a 2011. év előtti
tartozások 41%-a bírósági eljárás alatt áll. Az éven túli adósok közül a két legnagyobb
összegű, mely még nincs bírósági eljárás alatt a Szarvasker Kft (2.861 EFt, 2011. évi) és a
Bükki Bánya Kft (1.032 EFt, 2010. évi). A többi éven túli tartozás jellemzően nem éri el a
100 EFt-ot, melyek esetében a behajtás nem költséghatékony (lásd korábban levezetve).
A tárgyévi tartozás 80%-át a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft tárgyidőszaki bérleti díj
tartozása teszi ki, melyet az önkormányzattól kapott működési támogatásból fizet ki a
társaság.

e) Társaságoknak és nonprofit szervezeteknek adott kölcsönök
A pénzügyi osztályon lévő tételes analitikus kimutatások egyeznek a főkönyvi könyveléssel, a
helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőriztük a tárgyévben folyamatban lévő ügyeket, az eddig
megtett intézkedéseket.
Az alábbi táblázat foglalja össze a kölcsönökkel kapcsolatos főbb adatokat:
Kölcsönök 2012. szept 31-én
Összeg (Ft)
cigány nemzetiségi önkormányzat
1 042 388
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
12 500 000
IKSZT
1 439 794
Tulipános Nonprofit Kft
149 200
Gyomaszolg Ipari Park Kft
3 396 966
háztartásoknak kisebb tételek
183 706

Megjegyzés
2007. és 2008. évtől, törlesztés nincs
2012. évi
2009. évtől, törleszt folyamatosan
2009. évtől, 2010-ben részben törlesztett
3 adós, részben törlesztett

___________________________________________________________________________
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Kölcsönök 2012. szept 31-én
Rózsahegyi K Alapítvány
Körös Kajak Sportegyesület
Közalapítvány Gy.V.
Összesen

Összeg (Ft)
45 375 774
309 625
7 000 000
71 397 453

Megjegyzés
pályázati támogatásból lesz visszafiz
2012. évi
pályázati támogatásból lesz visszafiz

A 2012. szeptember 31-én fennálló kölcsönállomány 73%-a (52.376 EFt) várhatóan még az
idei évben, vagy a jövő év elején törlesztésre kerül, folyamatban lévő pályázatokhoz
kapcsolódik.
A kölcsönök 22%-a önkormányzati tulajdonú (15.897 EFt) társaságoknak korábbi években
adott kölcsön, melyek megtérülése kérdéses – legalább is a közeljövőben. A kölcsönök
visszafizetésének feltétele a társaságok eredményes működése.
A maradék 5 % kölcsönállományon több kisebb összegű adós osztozik, melyek egyrészt
jellemzően részletekben folyamatosan törlesztenek, másrészt tárgyévi kölcsönökről van szó.

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok átvizsgálása alapján összességében megállapítható,
hogy a pénzügyi osztályon lévő tételes analitikus kimutatások egyeznek a főkönyvi
könyveléssel. A helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőrzött tárgyévben folyamatban lévő ügyek
esetében a pénzügyi osztály által megtett intézkedések megfeleltek a lehetőségeknek és az
előírásoknak.
Az általános gyakorlat szerint 3 havi késedelem esetén fizetési felszólítást küldenek az
ügyfélnek, majd az adós reagálásától függően részletfizetési megállapodás, további fizetési
felszólítás, illetve minimum 3 fizetési felszólítás után a követelés összegétől függően fizetési
meghagyás és végrehajtási eljárás következik. A minimum behajtási költségek kb. 40-60 EFt
között alakulnak, így lényegében 100EFt alatti követelések esetében nem költséghatékony a
bírósági eljárás megindítása.
Késedelmi kamatot jellemzően csak bírósági eljárás alatt álló ügyeknél követel az
önkormányzat, bár a szerződések lehetőséget biztosítanának rá. Ennek fő oka, hogy általában
a tőkekövetelések behajtására is kevés az esély, nemhogy plusz késedelmi kamat fizetésére
lenne forrása az adósnak.
A követelésekre befolyt összegeket először tőketörlesztésre számolja el az önkormányzat, a
tőke rendezése után fennmaradó rész kerül kamatbevételként kimutatásra pénzügyi
___________________________________________________________________________
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rendezéskor – mivel a jelenlegi követelés nyilvántartások folyamatában nem alkalmasak a
változó összegű késedelmi kamatok kezelésére, illetve sokszor elegendő információ sem áll
rendelkezésre a befolyt összeg megosztására. A Ptk 293 §-a szerint ugyan kötelezettség
törlesztése esetén először az eljárási költségeket, majd a tőke megfizetéséig esedékes kamatot,
s legvégül a tőke összegét kellene jóvá írni, de ez a jelenlegi rendszerben nem valósítható
meg, fejlesztésre lenne szükség.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentés szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2012. december 04.

_______________________________
Gábor Szilvia
belső ellenőrzési vezető

___________________________
Kendra Ágnes
bejegyzett könyvvizsgáló

___________________________________________________________________________
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ZÁRADÉK
1) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
(a továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy
−észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon
belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását
egyetértésnek kell tekinteni.),
−észrevételt nem kívánok tenni.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7)
bekezdés).

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. 45.§ (2) és (3) bekezdés)
Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§
(1) bekezdés).

Gyomaendrőd, 2012. ……………. hó ……. nap

________________________________
dr. Csorba Csaba
Gyomaendrőd Város Jegyzője

___________________________________________________________________________
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január elsején lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv). E törvény alapján Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatai közös
önkormányzati hivatalt hoztak létre és folyamatban van a Mötv. szerinti új típusú önkormányzati társulás létrehozása
is.
Mindezeken túl az Alaptörvény végrehajtásaként az közigazgatási szervezetrendszerben, a közoktatásban, az
egészségügyben, az önkormányzati finanszírozásban és vagyongazdálkodásban illetve az élet számos területén az
önkormányzatokat érintő jelentős változások következtek be.
Ezekre tekintettel nemcsak indokolt, de szükségszerű is az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálata.
A Mötv. tételesen felsorolja azokat a területeket ahol az önkormányzatnak szabályoznia kell szervezetét és
működését (Mötv. 53. § (1) bek.) Ennek megfelelően rendelkezni kell:
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról és az annak
érdekében hozható intézkedésekről;
e) a nyilvánosság biztosításáról;
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
i) a közmeghallgatásról;
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről;
l) a képviselő-testület bizottságairól.
Ezen túl a Mötv. szabályai között elszórva még találunk utalásokat további szabályozási feladatokat is.
44. § A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú ülést tart.
45. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a
szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.
48. § (2) A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik.
(3) A képviselő-testület név szerint szavaz … a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. A
név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik.
(4) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást tarthat a
46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben.
49. § (2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.
50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez.
51. § (2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni.
52. § (1) n) jegyzőkönyv tartalmazza a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat (is a Mötv-ben
meghatározottakon túl)
53. § (3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein,
továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.),
amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását
szolgálják.
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok
tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.
24

(2) .. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi,
amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.
59. § (2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az előterjesztéseket,
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselőtestületnek.
68. § (2) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott ügyben – a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat.
68. § (3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek
kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről
tájékoztatja a képviselő-testületet.
82. § (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére –
legfeljebb hat hónap időtartamra – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának
módjáról.
84. § (2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a
szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.
A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a tartalmi kérdések
mellett figyelemmel kell lenni a törvényességi szempontokra és a helyi sajátosságokra is. Ez utóbbinál még arra is
figyelembe kell venni, hogy a helyi sajátosságok mellett az előkészítésben részt vevő közös hivatal azonos
technológiát alkalmaz, így a munka megszervezése érdekében valamilyen szintű egységesség is legyen a közös
hivatalt működtető önkormányzatok szabályzataiban.
A törvényességi szempontoknál egyrészt azt kell figyelembe venni, hogy a szervezeti és működési szabályzatot az
önkormányzat felhatalmazás alapján alkotja, a törvényhozótól kapott kereteken belül. Másrészt a jogszabályoknak is
vannak szigorú tartalmi és formai követelményei, amelyeknek a helyi rendeleteknek is meg kell felelniük. Ezeknek
megfelelően nem lehet olyan szabályokat még részben sem, vagy akár más fogalmazásban beépíteni a rendeletbe,
amelyet más jogforrás már tartalmaz.
A fentiekben bemutatott követelményekre és szempontokra figyelemmel a jelenleg hatályos szervezeti és működési
szabályzatunkat felülvizsgáltuk és a jól bevált jogintézményeket meghagyva aktualizáltuk és szinkronizáltuk a Mötv.
szabályai szerint. A javasolt normaszöveget az elmúlt hónapban már megkapták a képviselő-testület tagja.
A tervezethez eddig nem érkezett észrevétel és javaslat ezért azt javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy
alkossa meg új szervezeti és működési szabályzatát.

Döntési javaslat
"Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó önkormányzati rendeletet a következő
normatartalommal alkossa meg:
"
…/2013. (..) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, szervezeti felépítése
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1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
(2) Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület).
(4) A Képviselő-testületet a polgármester által meghatalmazott személy is képviselheti. A Képviselő-testület által a
bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a polgármester által adott
meghatalmazás alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja képviseli kötelezettségvállalási és utalványozási
joggal a jegyző, illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése mellett.
(5) Az önkormányzat szervezeti felépítését az 1. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testületet a 2010. október harmadiki önkormányzati választásokat követően 8 fő egyéni
választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a lakosság
által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.
(7) Az önkormányzat települési képviselői (a továbbiakban: képviselő) névsorát a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 1. függeléke tartalmazza.
2. Az önkormányzat jelképei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat jelképei (címerének és zászlajának) használatát külön rendeletben
szabályozza.
(2) A polgármester az önkormányzat képviselete során, illetve saját hatáskörében eljárva a hivatalos levelezésére
állami címerrel, protokolláris levelezésre a város címerével ellátott bélyegzőket használ. A bélyegzők „Gyomaendrőd
Város” valamint az „Önkormányzata”, „Képviselő-testülete” és „Polgármestere” feliratokat tartalmazzák. A
protokolláris iratokon, okleveleken használható az önkormányzat pecsétjét szimbolizáló szárazbélyegző lenyomat is.
(3) A Képviselő-testület Gyomaendrőd Városának elismerést szerzett, illetve a település anyagi, szellemi, erkölcsi
stb. gyarapodásához munkásságával jelentősen hozzájárult személyek elismerésére díszpolgári címet, kitüntető
emlék plakettet vagy elismerő okleveleket adományoz külön rendeletben szabályozottak szerint.
(4) Az önkormányzat saját jelképeivel azonos kategóriaként ismeri el Magyarország állami és önkormányzati szervei
által elfogadott és széles körben elterjedt jelképeket, így különösen a:
a) babalobogót,
b) gyászlobogót
(5) A babalobogó a település újszülöttjeit köszöntő jelkép.
(6) Gyomaendrődön alkalmazandó babalobogó alapszíne fehér. A lobogó közepén egy arany nap szimbólum
helyezkedik el.
(7) A (4) bekezdésben foglalt lobogók a Városházán helyezhetők el a városi címer és zászló használatáról szóló
24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4/A. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
3. Feladatok és hatáskörök
3. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt feladatokat
intézményei, saját tulajdonú gazdasági társaságai, társulással valamint nem önkormányzati szervvel kötött feladat
ellátási megállapodás útján látja el.
(2) A képviselő-testület, vagy helyi népszavazással a lakosság dönt az önként vállalt feladatok köréről, a feladat
ellátásának időtartamáról és a feladat megoldásának formájáról.
(3) Nem kötelező és más szerv hatáskörébe nem tartozó feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési koncepció
benyújtásakor dönthet a Képviselő-testület. Évközben a folyó költségvetésre is hatással bíró feladat ellátása
önkéntesen csak rendkívül indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.
4. § (1) Az önkormányzat nem közszolgáltatás célú vállalkozási tevékenységet vállalkozásokban való közvetlen
részvétellel csak kivételes esetben lát el. Az önkormányzat a vállalkozásélénkítést, a munkahelyteremtést
elsősorban infrastruktúra-, terület- és településfejlesztéssel és egyéb szabályozó eszközökkel támogatja.
(2) Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület és szervei kötelező és a (2) bekezdésben foglalt feladataihoz kapcsolódó hatásköri listáját a
3. függelék tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az előtte álló feladatok hatékonyabb és célszerűbb megoldására együttműködik a
település nem önkormányzati szerveivel, valamint a mikro térség önkormányzataival, szükség szerint feladatai
ellátására társul, érdekei védelmére szövetségbe lép.
(2) Az együttműködés, társulás és szövetségbe lépés konkrét formáinak meghatározásában a Képviselő-testület
támaszkodik a település meghatározó politikai, érdekközvetítő szervezeteinek irányadó véleményére is.
6. § A Képviselő-testület az érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása
után véleményt nyilvánít, illetve kezdeményezést tesz a feladat és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget
érintő - különösen a településfejlesztés, lakossági ellátás - ügyekben.
7. § (1) A Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata
alapján egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
(2) Az átruházott hatáskör gyakorlója döntéseiről beszámol a soron következő Képviselő-testületi ülésen.
(3) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét az 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület kötelező, és önként vállalt feladatai és hatáskörei, továbbá az átruházott hatáskörök
jegyzékének naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik.
26

8. § (1) A Képviselő-testület együttműködik a Gyomaendrődi Járás önkormányzataival és állami szerveivel annak
feladat- és hatáskörébe tartozó, a település érdekében is álló fejlesztést és közellátást közvetlenül érintő ügyekben,
így különösen:
a) a foglalkoztatásban,
b) a foglalkoztatást elősegítő beruházásokban és programokban,
c) közművelődési, oktatási, népjóléti feladatokban
(2) A polgármester kapcsolatot tart a járás önkormányzatai, állami szervei vezetőivel, a megyei önkormányzat
tisztségviselőivel és rendszeresen tájékozódik annak fejlesztéspolitikai elképzeléseiről, valamint együttműködési
kezdeményezéseiről.
4. A képviselő-testület működése
9. § (1) A képviselő-testület július hónap kivételével havonta egy alkalommal rendes ülést tart.
(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző
év utolsó testületi ülésén.
(3) Az ülésprogram összeállításához javaslatot kell kérni:
a) a települési képviselőktől,
b) az önkormányzati társulás polgármestereitől,
c) a jegyzőtől,
d) a helyi kisebbségi önkormányzatoktól,
e) a helyi politikai és civil szervezetektől.
(4) Az ülésprogram a Képviselő-testületi ülések naptári napokban tervezett időpontját, a tárgyalásra tervezett
napirendek címét, az előterjesztés elkészítésére felkért és az előkészítésben résztvevő hivatali felelősöket, továbbá
az előterjesztést véleményező bizottság megnevezését tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az előre tervezett kötelező egyszeri közmeghallgatásának időpontját az ülésprogramba
foglalja.
(2) A közmeghallgatáson, a résztvevők közügyeket érintő kérdései és javaslati előtt, be kell számolni:
a) a helyi adók felhasználásáról,
b) a Mötv. 42. § 4. pontjában foglalt kötelezettségek teljesítéséről.
c) az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről és a következő évi költségvetési koncepcióról.
5. A Képviselő-testületi ülés előkészítése
11. § (1) A Képviselő-testületi ülés előkészítése körében, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésére a
polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik.
(2) A Képviselő-testületi ülés előkészítésének polgármesteri feladatát az alpolgármesterből, bizottsági elnökből és
jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport) támogatja. A Bizottság Elnöki
Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei és a jegyző a tagja.
(3) A bizottság elnöki munkacsoport ülését az esedékes Képviselő-testületi ülést megelőző 15. napra a polgármester
hívja össze és vezeti az ülését.
(4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését négy főből álló Ipari Park
Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből, a bizottságok elnökeiből, illetve szükség
szerint a polgármester által felkért szakértőből áll. Az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester
hívja össze és vezeti az ülését.
(5) A Bizottság Elnöki Munkacsoport, valamint az Ipari Park Munkacsoportok ülésének összehívására, vezetésére és
dokumentálására a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
12. § (1) A Képviselő-testületi írásos előterjesztéseket elektronikus úton kell továbbítani a …………….
bekezdésében meghatározottak részére. Az írásos előterjesztéseket az erre a célra rendszeresített informatikai
alkalmazásban kell elkészíteni és továbbítani. Az írásos előterjesztésekhez digitalizálva kell csatolni minden olyan
dokumentumot, amely a döntéshozatalhoz releváns információkat hordoznak.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt informatikai alkalmazás kiesése esetén az előterjesztések nyílt szabványú
elektronikus dokumentumban kell továbbítani.
(3) Az előterjesztéseknek az (1) és (2) bekezdésben foglalt továbbítási módja esetében is biztosítani kell a
képviselők részére a digitális jegyzet és saját emlékeztető készítési lehetőségeket.
(4) Az írásos előterjesztések hagyományos nyomtatott irat formájában kizárólag a digitális továbbítás lehetetlenné
válása esetén továbbíthatók.
(5) Az írásos előterjesztések csak a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzése után kerülhetnek a döntéshozó elé.
(6) Az előterjesztés-tervezetek kizárólag a testületi ülések előkészítésére szolgáló célszoftverrel, illetve ennek
kiesése esetén számítógépes szövegszerkesztővel készíthetők el.
(6) A rendkívüli sürgősséggel, az ülés napján vagy az ülést megelőző 5. nap és az ülés napja közötti időben
beterjesztendő előterjesztések esetében is a (1)-(5) bekezdésben szabályozott eljárást kell alkalmazni azzal, hogy
az előterjesztés fejlécében fel kell tüntetni a polgármester engedélyező záradékát. A záradék szövege: "A napirend
soron kívüli beterjesztését engedélyezem!".
A rendkívüli sürgősséggel kiadott előterjesztések tárgyalhatóságáról a …………… bekezdés rendelkezései szerint a
Képviselő-testület dönt.
(7) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a feladatkör szerinti bizottság előzetesen véleményezi. A
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bizottság elnöke a bizottság rendes ülését a Képviselő-testületi ülést megelőző 10. és 8. nap közötti időpontra hívja
össze. A bizottság tervezett időpontját a Képviselő-testület üléstervében kell rögzíteni.
(8) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél is alkalmazni kell.
(9) Az ülések előkészítésének szervezési, folyamatvezérlési és műszaki részletszabályait a jegyző javaslata alapján
a közös önkormányzati hivatal szervezeti szabályzatában kell meghatározni.
6. A Képviselő-testület ülése
13. § (1) A Képviselő-testület ülésére a Képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül meg kell hívni tanácskozási
joggal:
a) a település országgyűlési képviselőjét,
b) a területileg illetékes rendőrség és köztestületi tűzoltóság parancsnokát valamint a polgárőr egyesületek elnökeit,
c) a napirend tárgya szerint érintettet, illetve akiknek jelenléte a napirend alapos megtárgyalásához nélkülözhetetlen,
d) a Képviselő-testület hivatala osztályvezetőit
(2) Az ülés meghívóját az előterjesztéseknek a 12. §-ban foglalt továbbítási módjától függetlenül hagyományos papír
alapú küldeményben kell megküldeni.
(3) A Képviselő-testület üléséről a tárgysorozat feltüntetésével írásban kell értesíteni:
a) az önkormányzati feladatot ellátó intézmények, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
vezetőit,
b) a megyei, helyi napi- és időszaki lapok továbbá a helyi televízió szerkesztőségeit,
c) továbbá mindazokat, akiket a tárgyalt napirendre tekintettel a polgármester szükségesnek lát
(4) A lakosság értesítéséről hirdetmények kifüggesztése, továbbá az önkormányzat internetes hírportálján a
tárgysorozat és a nyilvános ülés előterjesztéseinek elektronikus publikálása útján a polgármester gondoskodik.
(5) A polgármester a jegyző javaslata alapján külön meghívóval a zárt ülés napirendje megtárgyalásához a tárgy
szerint feladatkörrel rendelkező Hivatali osztályvezetőt szakértőként hívja meg.
14. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester az ülés előtt legalább 5 nappal hívja össze.
(2) A meghívóhoz mellékelni kell a napirend döntési javaslatot is magában foglaló írásos előterjesztését.
(3) Az ülés előtti 5. napot követően továbbított, vagy az ülés napján kikézbesített előterjesztések, illetve határozati
javaslatok napirendre tűzéséről a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a 2. mellékletben foglalt hatásköri megosztás szerinti
véleményező bizottság előzetesen véleményezi. A bizottság a Képviselő-testület döntés-előkészítési feladatkörében
támogatja az előterjesztő döntésjavaslatát, vagy módosító indítvány formájában új döntésjavaslatot nyújt be. Ha a
bizottság az előterjesztetői döntésjavaslattól eltérő döntést támogat, akkor a Képviselő-testület elé elsőként a
bizottság módosító indítványát kell terjeszteni, majd ezt követi az eredeti előterjesztői döntésjavaslat.
(5) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések tartalmi és formai követelményei:
a) az első résznek tartalmaznia kell:
aa) az ülés és a tárgy pontos meghatározását,
ab) az előterjesztés készítőjének és a beterjesztőjének a megnevezését
ac) a tárgy előzményeinek bemutatását kiemelve azt, ha a témát már korábban tárgyalta a testület, és akkor milyen
döntés született,
ad) a döntési javaslatok indokainak bemutatását,
ae) az előkészítés során felmerülő ellenvéleményeket, a pro és kontra érvek bemutatását, a bizottsági vitában
felmerült kisebbségi véleményt,
af) a kockázatelemzést, a döntési javaslat elfogadásával járó kockázatokat, a kockázati tényezők meghatározását,
azok bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, a kockázati tényezőkre történő reagálást,
ag) a tárgykörben illetékes bizottság érdemi véleményét
ah) a bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az előterjesztést a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt
esetben zárt vagy nyílt ülésen vitassa meg a testület
ai) a döntést megalapozó kiegészítő információkat hordozó mellékletek bemutatását
b) a második rész, a döntési javaslat, indokolás nélküli, egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll, az
esetleges alternatív javaslatok egymástól világosan elkülönülő megfogalmazásával, a végrehajtásért felelős személy
megnevezésével és a határidő megjelölésével
(6) Az írásos előterjesztések, mellékletek és döntési javaslatok nélküli, terjedelme nem haladhatja meg az öt A/4
oldalt.
(7) Az előterjesztéseket legkésőbb az első tárgyalását megelőző 8. napon kell a jegyzőhöz továbbítani előzetes
törvényességi észrevételezésre.
(8) A meghívón szereplő napirendek sorrendje:
a) önkormányzati rendelet-tervezetek,
b) költségvetési, zárszámadási előterjesztések,
c) az önkormányzat egyéb gazdasági, vagyoni ügyei,
d) a polgármester, bizottságok, jegyző, osztályvezetők előterjesztései,
e) választási és kinevezési ügyek,
f) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyedi ügyek,
(9) Rendkívül indokolt esetben távközlési berendezés útján szóban is összehívható a Képviselő-testület ülése. A
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Képviselő-testület a napirendek feletti döntés előtt vita nélkül határoz arról, hogy a szóban történt összehívás
ellenére van-e olyan helyzetben, hogy érdemben tud dönteni.
(9) A napirendi pontok előadói, valamint a Hivatal osztályvezetői, illetőleg az általuk megbízottak kötelesek a
képviselő-testület ülésén megjelenni kivéve, ha a Hivatal képviseletét az ülésen a jegyző személyesen látja el.
15. § (1) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bek. c) pontjában foglalt esetekben a polgármester, illetve az
ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján dönt.
(2) A zárt ülésen megvitatott napirendekről, valamint a közérdekű adatot, illetve közérdekből nyilvános adatot
tartalmazó döntésekről az ülést követően a polgármester tájékoztatja a nyilvánosságot.
7. A tanácskozás rendje
16. § (1) A polgármester (továbbiakban: ülésvezető) feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:
a) a Képviselő-testület összehívása törvényességének és az ülés határozatképességének a megállapítása,
b) a jegyzőkönyv két hitelesítőjének kijelölése,
c) beszámolás a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről, valamint a legutóbbi testületi ülés óta tett intézkedésekről,
d) napirendek előtti felszólalás biztosítása az alpolgármester és bizottsági elnökök részére a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatásuk előadásához és a Képviselő-testület tagjainak közérdekű kérdések és
képviselői felvilágosítás kérések felvetéséhez; továbbá ünnepi, díjátadási és önkormányzati érdeket szolgáló
protokolláris esetekben más jelenlévő személynek,
e) az ülés napirend-tervezetének beterjesztése és szavazásra bocsájtása,
f) napirendi pontonként a vita megnyitása, irányítása, lezárása, valamint a határozatképesség folyamatos
figyelemmel kísérése,
g) napirendi pontonként a határozati javaslatok szavazásra bocsátása, valamint a szavazás eredményének
megállapítása,
h) az ülés zavartalan rendjének fenntartása, melynek keretében:
ha) figyelmezteti azt, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a magatartása,
hb) rendre utasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
hc) ismétlődő rendzavarás esetén - a települési képviselő kivételével - a terem elhagyására kötelezheti a rendbontót,
hd) felfüggeszti az ülést legfeljebb 30 percre, ha tartós rendzavarás, állandó lárma az ülés szabályszerű menetét
lehetővé tevő körülmények megszüntetésére alkalmazott figyelmeztetés nem vezetett eredményre;
he)ismételt rendzavarás estén berekeszti az ülést.
i) a napirendek lezárása előtt hozzászólási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévők számára,
j) biztosítja a képviselők felvilágosítás kérési jogának gyakorlását,
k) berekeszti az ülést.
(2) Az ülés napirend-tervezetéről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
(3) Az ülés napirendi pontja egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az elnapolást
elrendelő Képviselő-testületi határozatban konkrét naptári napban kell megjelöli az elnapolás határidejét.
(4) Sürgősségi indítvány tárgyalásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(5) Ha a Képviselő-testület nem ad helyt sürgősségi indítványnak, úgy az ügyet egyszerű napirendi javaslatként
kezeli, s a napirendek meghatározásakor dönti el napirendi sorrendiségét.
(6) Az ülésvezető minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de javasolhatja egyes napirendi pontok összevont
tárgyalását is. Összevont napirendek tárgyalása esetén a határozathozatal külön történik.
17. § (1) Az ülésvezető minden előterjesztés és azzal kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön nyit vitát
melynek keretében:
a) Megadja a szót az előterjesztést véleményező bizottság elnökének a napirend rövid ismertetésére a bizottság
állásfoglalásának, döntési javaslatának ismertetésére.
b) Lehetőséget biztosít az téma előadójának arra, hogy a vita előtt szükség szerint szóban kiegészíthesse,
módosíthassa, visszavonhassa a döntési javaslatát. Ez esetben a módosított, kiegészített döntési javaslat minősül
az eredeti előterjesztői döntésjavaslatnak.
b) Biztosítja, hogy a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhessenek az előadóhoz,
amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
c) Mindaddig fenntartja a vita lehetőségét, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal
résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban, érdemben még nem nyilvánított véleményt, ennek
hiányában lezárhatja a vitát.
d) A vita lezárása után összefoglalja az elhangzottak lényegét, biztosíthat zárszót a napirend előadója részére is.
e) Ismerteti a vitában megfogalmazódott döntési javaslatok szövegét, azokat szavazásra bocsátja, majd lezárja a
napirendet.
(2) A hozzászólás joga előbb a képviselőket, majd a tanácskozási joggal meghívottakat illeti meg.
(3) Felszólalásra a tárgyban érintett bizottság elnökének és a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében, a
tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az ülésvezető adja meg a szót.
(4) Egy napirendi ponton belül a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak maximum háromszor szólalhatnak
fel.
(5) Napirendi pontokon belül az egyes képviselőknek és tanácskozási joggal meghívottaknak biztosított első
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felszólalás időkerete 3 perc, míg minden további felszólalás időkerete 2 perc. Az időkeretek alkalmanként maximum
fél perccel léphetők túl. Az időtúllépés végén - gépi ülésvezetés esetén - a mikrofon hangja is kikapcsolható.
(6) A (4) bekezdésben foglalt első felszólalás időkorlátjának mértéke a tisztségviselők - ide nem értve az
ülésvezetéssel, vagy törvényességi észrevétellel kapcsolatos felszólalást - és bizottság elnökök részére 5 perc.
(7) A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az ülésvezető adhatja meg a szót legfeljebb 3 perc
időtartamra.
8. A szavazás rendje
18. § (1) Minősített többség szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Mötv. 50. §-ában
meghatározott eseteken túl:
a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez,
megterheléséhez,
c) helyi elismerés adományozásához,
d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
f) hitelfelvételhez,
g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás
finanszírozásának módjáról,
19. § (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat bocsátja
szavazásra úgy, hogy előbb a vita során elhangzott módosító, majd az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatok felett kell dönteni.
(2) Az írásos előterjesztéssel együtt benyújtott, több bizottság által is kidolgozott, döntési javaslatok közül először az
ágazatilag illetékes bizottság javaslatát kell szavazásra bocsátani.
(3) A titkos szavazás kivételével névszerinti szavazás rendelhető el a 18. § (1) bekezdésben meghatározott
esetekben.
(4) Név szerinti szavazásnál a polgármester a jelenléti ív alapján felolvassa a képviselők nevét, akik nevük
elhangzása után igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak.
(5) Titkos szavazással határoz a Képviselő-testület, ha azt jogszabály írja elő. Amennyiben a titkos szavazást nem
szavazógéppel végzik, akkor azt az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
tagjaiból alakított 3 fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.
(6) A titkos szavazást lebonyolító bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját, nem gépi szavazás esetén
gondoskodik a szavazatszámlálásról és a szavazási jegyzőkönyv alapján ismerteti a szavazás eredményét.
9. A szavazás módja
20. § (1) Szavazni személyesen kell. Személyesen úgy történik a szavazás, hogy az ülés helyszínén jelen lévő
képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott szavazás esetén a rendelkezésére bocsátott szavazógépet
saját maga működteti, kézfelemeléssel tartott szavazás esetén a kezét felemeli, titkos szavazás esetén a
szavazólapot saját kezűleg kitölti, név szerinti szavazás esetén saját maga nyilatkozik. A jelen lévő, de a személyes
szavazásban egészségügyi okok miatt fizikailag akadályoztatott képviselő a szavazáshoz más jelen lévő segítő
személy közreműködését is igénybe veheti, amennyiben erről a szavazást megelőzően a Képviselő-testületet
tájékoztatja.
(2) A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a döntést.
(3) A szavazás számszerű eredményének megállapítása és a döntés kihirdetése után a Képviselő-testület
ugyanazon ülésén ugyanazon napirendi pont tárgyában ismételten szavazást tartani kizárólag abban az esetben
lehet ha:
a) a szavazógép bizonyítottan hibásan működött,
b) ha a korábbi szavazás eredményeként elmaradt döntés miatti késedelem az Önkormányzatot tételesen
kimutatható jogvesztéssel vagy gazdasági hátránnyal sújtaná,
c) kézfelemeléssel történt szavazás során kétség merült fel a szavazás eredményének megállapítása felől,
d) a jegyző törvényességi észrevételt tett a szavazásról.
(6) Ismételt szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet javaslatot tenni. A
javaslat megtételére annak indokai megjelölésével együtt bármelyik képviselő, a polgármester és a jegyző jogosult.
A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
10. A rendeletalkotás eljárási szabályai
21. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotandó rendeletre
indítványt nyújthat be a Képviselő-testületnek:
a) önkormányzati képviselő,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a polgármester, alpolgármester és a jegyző,
d) helyi kisebbségi önkormányzat,
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e) a helyi politikai, társadalmi szervezetek vezető testületei,
d) erre irányuló népi kezdeményezés,
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelet-alkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani a
szabályozandó életviszony megjelölésével és a szabályozás indokával.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelet-alkotás szükségességéről a Képviselő-testület előzetesen állást foglal
(4) A Képviselő-testület a rendeletalkotást célzó állásfoglalásában meghatározza:
a) a szabályozandó életviszonyok körét, a szabályozás célját, elveit és gondolati lényegét valamint a szabályozási
tartalom fő irányvonalát,
b) kijelöli a rendelet tervezet előkészítő szervét,
c) meghatározza a rendelettervezet elkészítésének határidejét
(5) A rendelet tervezetet általában a Hivatalnak a szabályozás tárgya szerint illetékes belső szervezeti egysége
készíti el. Kivételes esetben megbízható az ágazatilag illetékes bizottság is. Ebben az esetben is köteles a Hivatal
közreműködni.
(6) A rendelet tervezetet véleményeztetni kell:
a) az ágazatilag illetékes bizottsággal,
b) a rendelet tárgyában érintett társadalmi és civil szervezetekkel,
c) a lakossággal
(7) A rendelet tervezetet a Képviselő-testület elé a jegyző, illetve az illetékes bizottság elnöke terjeszti be.
(8) A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült
valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi
bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.
(9) Ha a Képviselő-testület az eredeti jogalkotói hatáskörében alkotandó rendelet-tervezet lakossági véleményének
megismeréséhez nem ír elő közmeghallgatást, akkor azt 30 napos közszemlére kell tenni, amely idő alatt a
tervezetre a jegyzőnél bárki írásbeli észrevételt tehet.
22. § (1) A rendelet megalkotását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti és gondoskodik 8 napon
belüli kihirdetéséről. A rendeletek kihirdetésének időpontja a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja.
(2) A rendeletek közzétételének módja:
a) a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés,
b) az önkormányzat internetes portálján történő publikálás.
(3) A rendeletek jegyzői záradékkal ellátott hiteles példányairól az Önkormányzati Hivatalban tekinthetők meg.
11. Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű kérdés, bejelentés és javaslat
23. § (1) A képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű kérdés és bejelentés a testületi ülésen szóban vagy előtte
írásban terjeszthető elő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a képviselő maximum 3 percben adhatja elő.
(3) A képviselői felvilágosítás kérésre az ülésen adott érdemi válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozata után a
Képviselő-testület vita nélkül határoz. Az írásban adott választ valamennyi képviselőnek meg kell küldeni melynek
elfogadásáról a következő ülésen dönt a Képviselő-testület.
(4) Ha a képviselő igényli a képviselői felvilágosítás kéréssel érintett ügy kivizsgálásába, továbbá közérdekű
bejelentésével, javaslatával érintett kérdés megoldására irányuló eljárásba be kell vonni.
12. Az ülés jegyzőkönyve
24. § (1) A jegyzőkönyv vezetőjének kijelöléséről és a jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A jegyzőkönyvnek a Mötv. 53. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell mellékletként:
a) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólását,
b) a jelenléti íveket,
c) nem gépi titkos szavazás esetén a szavazásról felvett jegyzőkönyvet
(3) A jegyzőkönyveket a polgármester által felkért és a Képviselő-testület által megerősített két hitelesítő szignálja.
Hitelesítő csak az ülésen végig jelen lévő képviselő lehet.
(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát a Hivatal kezeli. A jegyzőkönyveket évente be kell köttetni és az irattárban
elhelyezni.
(5) A jegyzőkönyv alapját képező hangfelvételt külön jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
(6) A döntések jegyzőkönyvi kivonatát a jegyzőkönyvnek a törvényességi felügyeleti szervhez történő továbbítását
követő 5 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásra kijelölteknek.
25. § (1) A Képviselő-testület és szervei rendelkezéseit a jegyző a végrehajtási határidő figyelésére és beszámoló
készítésére is alkalmas számítógép szoftverrel tartja nyilván.
(2) A jogszabálynak minősülő önkormányzati rendeleteket a hazai és az Európai Uniós jogszabályokat is magában
foglaló jogi adatbázisban kell elhelyezni úgy, hogy a jogszabályi hivatkozások, továbbá az önkormányzati rendeletek
időállapotai folyamatosan nyomon követhetők legyenek.
(3) A normatív határozatokat a 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni.
(4) A képviselő-testület és szervei jogszabálynak nem minősülő rendelkezéseit naptári évenként egytől kezdődő
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folyamatos sorszámmal kell ellátni. A rendelkezések megjelölése: arab sorszám, döntéshozatal éve, hónapja, napja
a kibocsátó megnevezése, nevének rövidítése és a rendelkezés típusa.
(5) A Képviselő-testület és szervei nevének rövidítése:
a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete: Gye. Kt.
b) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság: Gye. Kt. Pgtek. Biz.
c) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága:
Gye. Kt. Vkm. Biz.
d) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága: Gye. Kt. Üokke. Biz.
f) Gyomaendrőd Város Polgármestere: Gye. Polgm.
g) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: Gye. Jegyz.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt megnevezést kell alkalmazni a hivatalos iratokban és kiadványokban. Ettől a technikai
nyilvántartásokban, számítógépes szoftverekben el lehet térni amennyiben azok adatábrázolásukban a hivatalos
konvenciót nem képesek követni.
13. A közvélemény tájékoztatása
26. § (1) Ha a Képviselő-testület nyilvános üléséről hang vagy videofelvétel készül, akkor azt a helyi műsorleosztó
hálózaton és az interneten is elérhetővé kell tenni. A Képviselő-testület zárt üléséről, az ott hozott döntések publikus
információiról a polgármester tájékoztatja a sajtót.
(2) A polgármester és a jegyző a regionális és helyi sajtó útján rendszeresen tájékoztatja a lakosságot az
önkormányzat előtt álló feladatokról, a tervezett döntésekről, a lakosság jogait és kötelezettségeit érintő
jogszabályok végrehajtásáról.
(3) A jegyző a Képviselő-testület nyilvános ülései hitelesített jegyzőkönyvének alapját képező digitális
dokumentumot, valamint az önkormányzati rendeletek és a nyilvános üléseken született határozatok szövegét az
önkormányzat internet portálján hozza nyilvánosságra.
14. Lakossági kapcsolatok
27. § (1) Városrész tanácskozás a település egy vagy több egyéni választókerülete, vagy akár kisebb körzete
lakosságát érintő kérdés megvitatására, illetve tájékoztatására szolgál.
(2) A városrész tanácskozást összehívhatja az érintett terület egyéni választókerületi képviselője, vagy képviselői
együttesen.
(3) A városrész tanácskozásról az ott elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben
rögzíteni kell a tanácskozás kialakított állásfoglalását a felmerült kérdésekről. Az állásfoglalásról és az ott felmerült
kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

15. A képviselő
28. § (1) Ha a képviselő
a) három, egymást követő alkalommal neki felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület, illetve a bizottság
munkájában,
b) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett
képzésen;
c) önkormányzati képviselői minőségére hivatkozik saját szakmai vagy üzleti ügyében,
d) olyan tevékenységet folytat, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja,
e) a megválasztásától számított harminc napon belül elmulasztja kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba,
f) a döntéshozatali eljárásban elmulasztja személyes érintettségét bejelenteni
vele szemben a polgármester vagy az érintett bizottság elnöke kezdeményezheti a tiszteletdíj csökkentését vagy
megvonását.
(2) A képviselő tiszteletdíjának csökkentésére vagy megvonására irányuló eljárást az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságnál kell kezdeményezni a tények, bizonyítékok előterjesztésével.
(3) Amennyiben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság megállapítja, hogy a
képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét neki felróható okból megszegte, akkor indítványozza a
Képviselő-testületnél az érintett képviselő tiszteletdíjának 25%-kal történő csökkentését 6 hónap időtartamra.
(4) A képviselők közéleti munkájukkal felmerült többletkiadásaik fedezetére külön rendeletben szabályozott mértékű
tiszteletdíjban részesülhetnek.
16. A képviselő-testület bizottsága
29. § (1) A Képviselő-testület:
a) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
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b) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
c) Városfenntartó Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság megnevezéssel állandó bizottságokat alakít.
(2) A bizottságok legalább 5 de legfeljebb 8 tagból állnak. A bizottságok nem képviselő tagjaira a bizottság elnöke
tesz javaslatot. A bizottságok tagjainak számát és névsorát a 2. függelék tartalmazza.
(3) A bizottságok feladatkörükben előkészítik a képviselő-testület döntését, szervezik és ellenőrzik a döntések
végrehajtását.
(4) Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ellátja a képviselők
vagyonnyilatkozatainak illetve összeférhetetlenségi ügyeinek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
(4) A bizottság valamely speciális feladatának szervezésére albizottságot hozhat létre. Az albizottság elnöke csak
települési képviselő lehet. Az albizottság tagjait a bizottság választja meg saját tagjai és más szakemberek köréből.
Az albizottság működéséért az őt létrehozó bizottságnak felelős.
(5) Az állandó bizottságok részletes feladatait és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzatok
30. § (1) A Képviselő-testület az olyan tartalmú normatív rendelkezését, amely törvény által meghatározott
nemzetiségi jogokat, különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi
sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e
minőségében érinti, azt a települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével alkothatja meg.
(2) A (1) bekezdésben foglalt döntési javaslatot és a döntést megalapozó írásos előterjesztést a helyi nemzetiségi
önkormányzatok részére a Képviselő-testület ülését megelőző 30. napig kell megküldeni.
(3) A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) az önkormányzat székhelyén kijelölt helyiség biztosítása a testületi ülések megtartásához,
b) az önkormányzati hivatalban használatos minőségű ügyintézési és önkormányzati feladat ellátási hely
térítésmentes biztosítása,
c) a b) pontban biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségek viselése,
d) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét
garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
e) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
f) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző köztisztviselők biztosítása.
(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) a 6683/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan - nemzetiségi önkormányzat által
vállalt állagfenntartási kötelezettség és közüzemi költségviselés melletti - térítésmentes biztosítása a testületi ülések
megtartásához és az ügyintézési feladatellátáshoz,
b) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét
garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
c) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
d) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző köztisztviselők biztosítása.
18. A polgármester
31. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester fő feladata:
a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát,
b) a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése,
c) a képviselők és bizottságok munkájának segítése,
d) együttműködés a helyi pártszervekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel.
(4) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket
hivatali időben soron kívül fogadja.
(5) A polgármester javadalmazását a Képviselő-testület állapítja meg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
együttes javaslatára.
(6) A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg nyújtja be
a Képviselő-testületnek. A polgármester a szabadságolási ütemtervben esedékes, ki nem vett szabadságról az
esedékességet követő soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást, ezzel egyidejűleg megjelöli a ki nem vett
szabadág ismételt esedékességének időpontját. Egyéb esetekben a polgármester szabadság engedélyezéséről a
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Képviselő-testület dönt. A polgármester szabadságolásával kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül
hozza meg.
(7) A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben ki nem adott
szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a következő évre átvitt
szabadság mértékét. Az önkormányzati ciklus utolsó rendes soros ülésén a jegyzőnek előterjesztésében
tájékoztatást kell adni a polgármester részére kiadott és a ki nem adott szabadságról, a megváltással járó
költségvetési kihatásáról.
(8) A tisztségviselők hivatalos tárgyalásaihoz, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátáshoz és
ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz az éves költségvetési rendeletben meghatározott
mértékű előirányzatot használhatnak fel.
(9) Az előirányzat felhasználását a polgármester engedélyezi.
19. Az alpolgármester
32. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri munka segítésére és folyamatosságának biztosítására egy társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatás esetén
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke látja el a Képviselő-testület
összehívásával, a testületi ülés vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat. E joga csak a program szerint
tervezett ülésekre, illetve jogszabály által meghatározott összehívási körre terjed ki. E minőségében eljárva nem
gyakorolhatja a polgármestert és alpolgármestert megillető kizárólagos hatásköröket.
(3) Az alpolgármester a polgármester távollétében naponta a polgármesteri hivatalban intézi az operatív ügyeket,
egyébként hetente legalább egyszer ügyfélfogadást tart.
(4) A polgármester és az alpolgármester közötti munkamegosztást a polgármester szabályozza.
20. A jegyző
33. § (1) A jegyző feladata különösen:
a) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületnek és a bizottságoknak az önkormányzat
feladatát és hatáskörét érintő jogszabályokról,
b) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről,
d) jogi felvilágosító munka, valamint az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése,
e) a Hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről gondoskodás,
f) a Képviselő-testület rendelkezései végrehajtásának szervezése és nyilvántartása.
(2) A jegyző a testületi ülések előkészítését és a döntések nyilvántartását végző folyamatvezérelt informatikai
rendszerbe épített kontrolling segítségével, továbbá a döntéshozatali eljárásban személyes jelenlétével, figyelemmel
kíséri a Képviselő-testület működésének és döntéshozatali eljárásnak törvényességét.
(3) A jegyző a jogszabálysértő döntésekről és működésről haladéktalanul jelzéssel él a polgármester útján a
Képviselő-testület felé.
(4) A (3) bekezdésben foglalt jelzési kötelezettségnek tartalmaznia kell a jogszabálysértő helyzet megszüntetésére
irányuló javaslatot is.
(5) A jegyző hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket
hivatali időben soron kívül fogadja.
(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői
feladatokat a 29. § (5) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti egység vezetője látja el.
21. Közös Önkormányzati Hivatal
34. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzatával és Csárdaszállás Község
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján közös hivatalt működtet.
(2) A közös hivatal hivatalos elnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(3) A közös hivatal székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
(4) A közös hivatal állandó kirendeltségei:
a) Csárdaszállási Kirendeltség, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
b) Hunyai Kirendeltség, 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:
a) Adó Osztály
b) Közigazgatási Osztály
c) Pénzügyi Osztály
d) Titkárság
e) Városüzemeltetési Osztály
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szervezeti egységek részletes feladat és hatáskörét, az osztályok belső
tagozódását a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.
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35. § (2) Az Önkormányzat és szervei hatósági tevékenysége körében az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása,
ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat működtetnek.
(3) Az Önkormányzat saját tájékoztató szolgáltatását a hivatali informatikai rendszer és az önkormányzati internetes
portálon keresztül biztosít. A tájékoztató szolgáltatás működési és fejlesztési fedezetét éves költségvetésében
biztosítja.
36. § Önkormányzati hatósági ügyek körében a Ket. 76. § (2) bekezdésében nevesített hatósági szerződés
megkötéséhez a Képviselő-testület előzetes egyetértése szükséges.
22. Önkormányzati társulások
37. § (1) A Képviselő-testület feladatai hatékonyabb, célszerűbb megoldására más önkormányzatokkal társul.
(2) A Képviselő-testület szorosan együttműködik a statisztikai kistérség településeivel, a Gyomaendrődi Járás
önkormányzataival, de különösen Gyomaendrőd Város vonzáskörzetébe tartozó településekkel.
(3) A Képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások jegyzékét a 5. függelék tartalmazza.
23. Az önkormányzat gazdasági alapjai
38. § (1) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára hosszú távú gazdasági programot határoz meg, melyet
éves költségvetése útján aktualizál és realizál.
(2) Az éves költségvetési rendelet főbb tartalmi elemei, amely az önkormányzatra és költségvetési szerveire,
valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokra és költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együttesen is
tartalmaz:
a) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi
jellegű kiadásokat mérlegszerű kimutatásokkal,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat,
c) a dologi jellegű kiadásokat,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait,
e) a speciális célú támogatásokat,
f) a költségvetési létszámkeretet,
g) az önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások) előirányzatait,
h) a közvetett támogatások mérlegszerű kimutatását,
i) a tárgyévet következő években várható trendeket (gördülő tervezés),
j) a hitelállomány alakulása hitelezőnként és évenkénti bontásban,
k) a tárgyévben igénybe vehető hitel összegének meghatározását,
l) előirányzat felhasználási ütemtervet,
m) a tartós kötelezettségvállalás kimutatását
(3) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletet kétfordulós tárgyalási rend szerint tárgyalja:
a) az önkormányzat kötelezően előirt és szabadon vállalt feladatai megoldására gazdasági koncepciót állít össze,
melyben számba veszi a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit, a kiadási szükségleteket, azok
célszerű megoldásait.
b) a költségvetési törvény által előirt részletezésben a költségvetési rendelettervezetet.
(4) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul be kell mutatni:
a) az önkormányzat összes bevételét,
b) kiadását,
c) finanszírozását és pénzeszközének változását
d) az önkormányzati adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát, amelyben ki kell mutatni:
da) az adósságot és a hitelállományt lejárat szerinti bontásban;
db) az adósságot és a hitelállományt hitelezők szerinti bontásban (csak zárszámadáskor);
dc) az adósságot és a hitelállományt eszközök szerinti bontásban;
dd) az összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, a tervezéskor előzetes
adatok, a zárszámadáskor a tényleges adatok alapján;
e) az önkormányzat vagyonkimutatását (csak zárszámadáskor) intézményi bontásban a vagyon növekedését és
csökkenését továbbá a vagyonleltárt;
f) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve és szöveges
indokolással ellátva tartalmazza a Képviselő-testület gazdasági programját, a kötelezettség vállalásokat továbbá a
várható trendek (pl. infláció, jövedelmek alakulása, feladatok várható változásai)
g) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást szöveges
indokolással ellátva, amely magában foglalja az önkormányzati által nyújtott támogatásokat és hiteleket, továbbá az
adókivetéseknél alkalmazott kedvezményeket és elengedéseket.
h) a kötvény kibocsátásból vagy hitel felvételből keletkezett forrás felhasználást, az ebből megvalósult beruházások
megtérülését, illetve ennek hatásaként keletkezett működési többletbevételeket illetve működési célú kiadások
megtakarításokat. Külön ki kell térni a külső forrás bevonását célzó döntés előkészítése során bemutatott
megtérülési mutatóktól való esetleges eltérést részletesen indokolni kell.
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(5) Az éves költségvetés tervezésére és a beszámoló előkészítésére vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ 3.
melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beszerzései előkészítése rendjének részletszabályait az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza.
24. A vagyon
39. § (1) Az önkormányzat vagyonleltárát jogszabályban meghatározott tartalommal a Hivatal számviteli információs
rendszere útján a jegyző tartja nyilván, arról az éves költségvetési beszámolóban ad számot.
(2) A polgármester évente egyszer tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról.
(3) A Képviselő-testület a forgalomképes vagyonával helyi munkahelyteremtő, helyi közfeladatok megoldását segítő
vállalkozásokban vesz részt, illetve segíti azokat.
(4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyoni ügyeknél az átruházott hatáskörben hozható döntések
értékhatárait a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.
25. Gazdálkodás, ellenőrzés
40. § A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre. A
költségvetési szervek alapító okiratuk szerint önállóan működő, vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek. A költségvetési szervek évente külön jogszabályban meghatározott módon elemi költségvetést készítenek
és beszámolnak a Képviselő-testület felé.
41. § (1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az évközi és éves beszámoló
(zárszámadás) felülvizsgálata során az önkormányzat:
a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a
költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módja függvényében (normatív, feladat,
intézményfinanszírozás) a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját,
c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését,
d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási
elvárással való összhangját.
(2) A költségvetési szervek beszámolásához a Képviselő-testület minden év január 31-ig a - polgármester javaslata
alapján - előírja az éves az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai
követelményeit az szakmai feladatokat érintő jogszabályok és a Pénzügyminisztérium zárszámadásra vonatkozó
tájékoztatójára figyelemmel.
(3) A Képviselő-testület meghatározza, hogy a felügyeleti hatáskörében milyen további számszaki és szöveges
beszámolók benyújtását rendeli el a központilag előírt nyomtatványokon túl.
(4) Az önkormányzat a költségvetési szervei a felügyeletet ellátó önkormányzat felé az évközi és éves
beszámolóikat minden év március 31-ig és augusztus 31-ig nyújtják be.
(5) A költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a jegyző április 10, illetve szeptember 10-ig szakmailag
felülvizsgálja és értékelő beszámolóját csatolja a beszámolókhoz.
(6) A Képviselő-testület áprilisi, illetve szeptemberi ülésén dönt a költségvetési szervei éves és időszaki
beszámolójáról. A költségvetési szervek számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, annak
jóváhagyásáról - a pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány jóváhagyásának megfelelő időpontig - írásban
értesíti.
42. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás
útján látja el.
(3) Az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület októberi rendes ülésére kell
előterjeszteni jóváhagyásra.
(4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti.
43. § A 2007. évi CLII. tv. 3. § alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.
44. § (1) A 43. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 24. § (4) bekezdésében
nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.
(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja
és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. §-ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait is.
26. Záró rendelkezések
45. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
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önkormányzati rendelet és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) KT rendelet 3/A. §-a.
1. melléklet a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti felépítése
2. melléklet a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve
nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
Polgármester
1) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja a lakbértámogatást. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22/A. § (6) bekezdés]
2) Dönt adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében. [a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati
rendelet 11. § (1) bekezdés]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
9. § (10) bekezdés]
6) Elbírálja a lakásfenntartási- és helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatási kérelmeket. [az egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
10. §]
7) Elbírálja az átmeneti segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 25. §]
8) Elbírálja a temetési segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés]
9) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. §]
10) Megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a
jogszabályban foglalt esetekben. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. §]
11) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül továbbítja
elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt az ifjúsági célú támogatások mértékéről [az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdés a) pont]
2) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú támogatások
mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a), b) pont]
3) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes méltányosság
címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet
9. §]
4) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi
a pályázati források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II.
29.) önkormányzati rendelet (3) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem
érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló döntésével
400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17.
§ (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó
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határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról 1 millió
és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli üzletrész, részvény, egyéb értékpapír
megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt a Vállalkozásfejlesztési Alap pályázatairól, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati források
felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet 19. § (3)]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.
[a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (6) bekezdés]
2) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó mezőgazdasági
művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4)
bekezdés]
3) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati
rendelet 5. § (3) bekezdés]
4) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §]
3. A bizottságok hatásköri listája
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve
nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.
3. melléklet a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek
I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok
1. Közös szabályok
1.1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe kell venni a
költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolását.
1.2. A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat Képviselő-testületének, mint felügyeleti
szervnek az információs igényét legjobban kielégítő címrend szerint kell összeállítani a költségvetési tervezéshez és
beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat.
2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok
2.1 A költségvetési koncepció, illetve a költségvetési terv megalapozásához szükséges belső számításokat az
érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.
2.2. A számításokat a költségvetési szerv felépítésére és szerkezetére, gazdálkodási jogkörére és feladat-ellátási
módjára tekintettel (saját szervezet, társulás, megbízás, stb.) kell elkészíteni.
2.3. A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból (továbbgondolva:
annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni.
2.4. A költségvetési szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy köteles a költségvetési tervezéssel kapcsolatos
dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmazni kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat „ ..... évi tervezési dokumentumok” szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell gyűjteni eredeti vagy
másolati példányban.)
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2.5. A normatív állami hozzájárulásokhoz a költségvetési szerv feladatmutatók és mutatószámok alapján történő
adatszolgáltatásának valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy
tartozik felelősséggel. Az adatszolgáltatást a Pénzügyminisztérium által meghatározott formában, tartalommal és
határidőig kell elkészíteni.
A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés ügyiratai között
feltétlenül meg kell őrizni.
2.6. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a költségvetési tervezésre
vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani.
A tartalmi követelmények betartásáért (önkormányzat esetében a költségvetési rendelet-tervezet mellékleteinek,
illetve a kapcsolódó előterjesztés tartalmának, formájának, a jogszabályoknak és a Képviselő-testület információ
igényének megfelelő karbantartásáért) a költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik
felelősséggel.
3. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok
3.1 A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni:
- a féléves beszámoló elkészítésénél,
- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint
- az éves költségvetési beszámolásnál.
3.2. A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok
2.2. pontja szerint kell elvégezni.
3.3. A költségvetési szerv beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója által kijelölt személy köteles a
költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni.
(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat:
- számát,
- tárgyát,
- ügyintézőjét
- és a határidőket.
Az iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell - eredeti vagy másolati példányban - gyűjteni:
- „.......év I. féléves beszámolójának dokumentumai”,
- „.......év háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás dokumentumai”
- „.......évi költségvetési beszámoló dokumentumai”.)
3.4. Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású átvett pénzeszközök
elszámolásának dokumentálásáért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért a költségvetési szerv beszámolási
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
(Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni.)
3.5. Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. § (2)
bekezdése értelmében:
- az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb
adatszolgáltatások beküldésének határideje és a felülvizsgálat időpontja,
- a 4. számú mellékletben kerülnek meghatározásra az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának
részletes - a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére vonatkozó - tartalmi és formai követelményei.
II. A költségvetési tervezés különleges előírásai, feltételei
1. A költségvetési koncepció elkészítése
1.1 A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni:
- a költségvetési szerv által ellátandó feladatokat, ezt követően
- a költségvetési szerv bevételeit,
- majd a fentiek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót.
1.2. A költségvetési koncepció készítésekor a költségvetési szerv bevételei között a nem saját bevételeket a
rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok (pl.: önkormányzat esetében az állami hozzájárulásokat az
adatszolgáltatás) alapján kell bemutatni.
1.3. A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a költségvetési
kiadásokra ható tényezőt.
1.4. Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján a 2. számú mellékletben
meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni.
1.5. A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója a koncepció ellenőrzése során köteles
megvizsgálni, hogy a költségvetési koncepciót megalapozó számítások során:
- figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat (önkormányzat és szervei esetében az önkormányzati
rendeleteket, határozatokat,)
- a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó kötelezettség vállalások a koncepcióba
beépítésre kerültek-e,
- az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő mértékben számoltak-e.
A költségvetési szerv tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója köteles jelezni, ha a költségvetési koncepció
összeállításakor a költségvetés forráshiányosnak bizonyul.
A költségvetési szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy ekkor együtt fogalmazzák meg
azokat a javaslatokat, melyek alapján a költségvetés kiadási oldalát csökkenteni, illetve a bevételi oldalt
megalapozottan növelni lehet.
1.6. A koncepció tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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2. A költségvetési tervezés
2.1. A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a Képviselő-testület a
koncepció elfogadásakor a költségvetés összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy
szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a költségvetési szerv vezetője és a tervezési
feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
2.2. A költségvetési terv javaslatot a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos
jogszabályok szerint állítja össze.
A költségvetési szerv vezetője a rendelet-tervezet általános jogszerűségéért, a tervezési feladatok ellátására kijelölt
személy vezetője a rendelet-tervezet pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való harmonizálásért felelős.
2.3. A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett
dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért
felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.4. Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezetet a megtárgyalása során nem az eredeti, beterjesztett
állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor
a Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a
költségvetés megfelelő átdolgozásáról.
2.5. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az
elemi költségvetés költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről.
E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét.
III. Költségvetési beszámoló helyi szabályai
1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás
1.1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által
jóváhagyott:
- eredeti költségvetési rendeletből, illetve
- a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni.
Amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg külön szabályokat, helyi
információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a költségvetési szerv vezetője és a
beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel.
1.2. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót - az előirányzat könyveléseket követően - az
elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani.
A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni.
A beszámolót a naptári év június 30.-i fordulónappal kell készíteni.
1.3. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy
bevonásával állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni:
- a jogszabályi előírásokat,
- a költségvetési szerv belső információs igényét, valamint
- a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét.
1.4. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásért, a beszámolási
feladatok ellátására kijelölt személy a költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli jogszabályoknak való
megfelelőségéért felelős.
1.5. A jóváhagyott féléves beszámoló alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a
költségvetési szerv féléves beszámolója elkészítéséről.
2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás
2.1. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi könyvelésben kimutatott
adatokból kell kiindulni. A háromnegyed éves beszámolót az adott év szeptember 30.-i állapot alapján kell
összeállítani.
2.2. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei:
- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának,
- a tartalék felhasználásának,
- a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint
- a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás szöveges
része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze egyes kiadások és bevételek év
végéig várható alakulását.
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és számszakilag is
könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél.
3. Az éves költségvetési beszámolás
3.1. A zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor a Képviselő-testület által elfogadott és módosított
költségvetési rendeletet kell alapul venni.
3.2. A zárszámadást a költségvetési szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos jogszabályok
szerint állítja össze. A költségvetési szerv vezetője a zárszámadás általános jogszerűségéért, a beszámolási
feladatok ellátására kijelölt személy vezetője a zárszámadás pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való
harmonizálásért felelős.
3.3. A beszámolót a tárgyévet követő év március 31.-ig kell felülvizsgálni.
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie:
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- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott - alaptevékenységbe tartozó - feladatok szakmai
teljesítésére, értékelésére,
- a költségvetési előirányzat megállapításának módjától függően a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás
összhangjára,
- az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére,
- a számszaki beszámoló belső, valamint annak a költségvetési szerv felügyeleti szerve által meghatározott
adatszolgáltatással való összhangjára.
3.4. A beszámoló elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett dokumentumokra
való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek
nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3.5. A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik
az elemi beszámoló elkészíttetéséről.
IV. Információszolgáltatás az államháztartásnak
1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott költségvetési rendeletek
közötti tartalmi egyezőségért az érintettek a - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157. § (2)
bekezdése szerint tartoznak felelősséggel.
E szabályzatok alapján fegyelmi felelősség terheli még a tervezési és beszámolási feladatok ellátásáért felelős
személy(eke)t is, aki(k)nek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden szabálytalansággal szemben fel kell
lépnie, s szükség esetén tájékoztatni kell a jogszabály szerint felelős személyeket.
2. Az információszolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket és a feladat ellátásáért felelős
személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
V. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési rendelet tartalmazza.
A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni:
- az egyes előirányzatok felhasználásakor,
- az egyes előirányzatok módosításakor.
2. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani, illetve
egyeztetni kell a tényadatokkal.
Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve a jelentősen megváltozott körülmények között újra el kell
készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a költségvetési szervek pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályzatai tartalmazzák.
4. melléklet a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat beszerzéseinek előkészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházásainak, felújításainak,
rekonstrukcióinak egységes előkészítési rendjének szabályozása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:
A szabályzat hatálya
1.) E szabályzat hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó árubeszerzésére,
építési beruházására és szolgáltatás megrendelésére (a továbbiakban: beszerzés) terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.) Felújításnak minősül: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az
előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos
ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika
alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi
eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt
akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly
mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti. Nem minősül felújításnak az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való
elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;
Rekonstrukciónak minősül: A meglévő tárgyi eszközökön olyan egyidejűleg (egy ütemben) végzett felújítási
tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotát megközelítő és teljes
helyreállításán túlmenően a tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, a velük ellátható feladatok köre bővül.
A beszerzések előkészítése magában foglalja:
- a beszerzési feladatok felmérését és megtervezését, - az egyes beszerzések műszaki - gazdasági előkészítését és
jóváhagyását.
A beszerzés előkészítését végző szervek
3.) A beszerzések előkészítését Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)
szakmailag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: illetékes szervezeti egység) végzi.
A beszerzések előkészítése
41

4.) Az illetékes szervezeti egység a tárgyévben megvalósítani tervezett beszerzési igényeket a közbeszerzési
tervben összesíti, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Kbsz.) 2.) pontjában
meghatározottak szerint.
5.) A beszerzéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz a beszerzés szakmai megalapozása érdekében szakmai
programot kell készíteni.
A szakmai program
6.) A szakmai program elkészítése az illetékes szervezeti egység feladata, mely során köteles egyeztetni a Hivatal
Pénzügyi Osztályával, illetve, amennyiben a beszerzés finanszírozása részben vagy egészben magyarországi, vagy
uniós pályázati forrásból történik, a Projektmenedzseri irodával. Szükség esetén a szakmai program elkészítéséhez,
megbízási szerződés alapján külső szakértő közreműködése is igénybe vehető.
7.) A szakmai program tartalmi elemei:
- a beszerzés megnevezése, jellege,
- a beszerzés szükségességének indoka, célja,
- a beszerzés költsége (építési beruházás esetén anyagi-műszaki bontásban),
- a beszerzés költségének fedezete,
- a beszerzés ütemezése,
- valamint építési beruházás esetén a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek.
A szakmai program jóváhagyása
8.) A beszerzés megvalósításának engedélyezése a szakmai program jóváhagyásával történik, mely a képviselőtestület szakmailag illetékes bizottsága (i) (a továbbiakban: bizottság) hatáskörébe tartozik.
A beszerzés megvalósítása
9.) A beszerzést a Kbt., a Kbsz., valamint a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
kell végrehajtani.
Záró rendelkezések
10.) Az Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a Hivatal
Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata alapján kell lefolytatni.
11.) Jelen szabályzat ………..lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően kell alkalmazni.
12.) Jelen szabályzat aktualizálása a Kbsz-ben meghatározott Közbeszerzési Csoport feladata.
Gyomaendrőd, 2011. ………………….
…………………………………
…………................
Polgármester
Jegyző
5. melléklet a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § alapján vagyonnyilatkozattételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
6. melléklet a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének államháztartási
szakfeladatrendje
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
Szakfeladat neve
száma
020000
Erdőgazdálkodás
360000
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás
412000
Lakó és nem lakó épület építése
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421100
522110
680001
680002
813000
841112
841133
841154
841191
841192
841402
841403
842155
842421
842510
842521
842531
842532
842541
851011
852021
853111
853121
862101
862102
869052
873011
881000
882114
882121
882122
882123
882124
882129
882201
882203
889101
889925
889935
889936
889942
889967
890301
890441
890442
890443
910422
910501
930102
931204
931903
932911
932919
940000
960302
960900

Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Adó, illeték kiszabása. beszedés, adóellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(5-8. évfolyam)
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
Időskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex
támogatása
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Támogató szolgáltatás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű beszerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
Közösségi és társadalmi tevékenység
Köztemető fenntartás és működtetés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

1. függelék a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
Várfi András
Betkó József

Polgármester
1. egyéni választókerületi képviselő
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FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel
Béres János
Toldi Balázs
Fülöp Zoltán
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén
Arnóczi István János
Iványi Lajosné
Márjalaki József

2. egyéni választókerületi képviselő
3. egyéni választókerületi képviselő
4. egyéni választókerületi képviselő
5. egyéni választókerületi képviselő
6. egyéni választókerületi képviselő
7. egyéni választókerületi képviselő
8. egyéni választókerületi képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő

független
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
Körösök Vidékéért Egyesület

2. függelék a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
Önként vállalható és kötelezően ellátandó feladatok jegyzéke
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, vagy
nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
3. függelék a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület és szervei részletes hatásköri jegyzéke
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, vagy
nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.
4. függelék a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület állandó bizottságainak névsora
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök:
Lehóczkiné Tímár Irén (képviselő)
Tagok:
Poharelec László (képviselő)
Iványi Lajosné (képviselő)
Nagyné Perjési Anikó (képviselő)
Ágostonné Farkas Mária
Dr. Timár Gyöngyi
2011. március 24-től betöltetlen nem képviselői bizottsági hely
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Elnök:
Márjalaki József (képviselő)
Tagok:
Arnóczi István János (képviselő)
Marton Dániel (képviselő)
Tóth Lajosné
Gellértné Vaszkó Tímea
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök:
Betkó József (képviselő)
Tagok
Béres János (képviselő)
Fülöp Zoltán (képviselő)
Szujó Zsolt
Klimaj Zsolt
5. függelék a /2013. (…) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület részvételével működő társulások és érdekvédelmi szövetségek jegyzéke
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
A társulás tagjainak megnevezése:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
44

Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének kialakítása,
szervezése, működtetése és fejlesztése.
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Szarvas Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a csípő-szúnyog gyérítés területén.
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a köztisztasági és településtisztasági feladatok hatékony és gazdaságos
megvalósításában.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A társulás tevékenysége: A tagok a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és (4)
bekezdése szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladataikról az általános
iskolai oktatásról és nevelésről pedagógiai szakszolgálat feladata közül a nevelési tanácsadásról, logopédiai
ellátásról, gyógytestnevelésről, valamint gyermekjóléti szolgálatról, családsegítésről szociális alapellátással
kapcsolatos feladatokról, valamint a nem kötelezően ellátandó szakosított ellátások közül az idősek otthonáról,
valamint az átmeneti gondozásról intézményi társulás útján gondoskodnak.
A közösen fenntartott intézmények megnevezése székhelye:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
Székhely: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
Működési területe: Battonya, Gyomaendrőd, Sarkad, Szarvas, Szeghalom települések közigazgatási területe.
Tevékenysége: A Dél-alföldi Regionális Képzési Bizottság szakképzéssel kapcsolatos döntéseinek tudomásul
vétele, végrehajtása. E döntések figyelembe vételével a társulást alkotó fenntartók intézményeiben a szakképző
évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása.
Érdekvédelmi Szövetségek
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
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Vasutas Települések Szövetsége
Magyar Fürdővárosok Szövetsége"

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körösi Vgt. kérelme
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő belvízelvezető hálózat üzemeltetését a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat, a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, valamint az Önkormányzat végzi.
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 a 2012-es évhez hasonlóan 2013-ban is részt vesz Országos Közfoglalkoztatási
Programban, mely keretén belül összesen 123 főt foglalkoztatnak, melyből 10 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.
A Társulat a 2013. március 14-én kelt levelében kéri az Önkormányzatot, hogy a program megvalósításához
anyagilag járuljon hozzá.
Az általuk kért hozzájárulás éves összege 80.000 Ft.
2012-ben az Önkormányzat a Körösi Vízgazdálkodási Társulat számára 558.800 Ft összegű hozzájárulást fizetett,
melyet megállapodásban rögzítettek a felek.
A Vgt számára kedvező elbírálás esetén a 2012-ben megkötött megállapodás módosítása szükséges.
A 2013 évre vonatkozó hozzájárulás kiszámítását, valamint Társulat által küldött megállapodás tervezetet a melléklet
tartalmazza.
A 2013. évi Önkormányzati költségvetésben 12 millió forint került elkülönítésre ár és belvízvédekezésre.
A 2012-es év tapasztalatai:
A Vízgazdálkodási Társulatok által indított közmunkaprogramban résztvevőkkel kapcsolatban néhány
kivételtől eltekintve pozitív visszajelzések érkeztek hivatalunkhoz.
A több évre visszanyúló problémás belvíz elvezetési pontok felszámolása megindult.
A program működése óta kevesebb panaszos bejelentés érkezett a külterületi belvízrendszerrel
kapcsolatban.
Döntési javaslat
"Támogatás megítélése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körösi Vízgazdálkodási Társulat számára az ár és
belvízvédelmi szakfeladat terhére biztosítsa a 80.000 Ft összegű támogatást.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi szennyvíztisztító beruházásról beszámoló (forrásösszetétel,
közbeszerzések, megbízások teljesítése, stb.)
Megyeri Sándor, Mile Erika
Megyeri Sándor
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődön elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki összesen 114 807 m hosszon, amely teljes
egészében gravitációs elven működik. A városban üzemelő közbenső átemelők száma 21. A szennyvizet 1 db
főátemelő juttatja ki a tisztítótelepre.
Gyomaendrődön 5 501 db ingatlan található a kiépített csatornahálózat mellett. Ez a városban található összes
ingatlan ~85 %-át teszi ki. A csatornahálózatra 2010-ig összesen 4 866 ingatlan csatlakozott, amely érték 88 %-os
rácsatlakozási arányt jelent.
A nem csatornázott és a csatornahálózattal ellátott, de nem rákötött lakásoknál a szennyvíz gyűjtése szippantással
történik. A szippantott szennyvíz kibocsátást vizsgálva, látható, hogy az egy főre jutó TFH mennyisége éves
átlagban 5,3 l/fő/nap. Ebből az alacsony mennyiségből arra lehet következtetni, hogy jelentős mértékű a
szennyvízszikkasztás mind a csatornázatlan területeken, mind a csatornával ellátott, de nem csatlakozott ingatlanok
esetében.
A Gyomaendrőd Városi Szennyvíztisztító telep kapacitása: 2 800 m3 /nap 13.333 LEÉ.
A szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét vizsgálva megállapítható, hogy a jelenlegi
technológiája a N-formák eltávolítását nem tudja megfelelően biztosítani
A telepre nagy mennyiségű idegenvíz érkezik be (hidraulikai túlterhelés), ez pedig az elfolyó tisztított szennyvíz
lebegőanyag tartalmának határérték túllépését okozza. A jövőben az idegenvizek mennyiségét az Önkormányzat (az
üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt-vel együttműködve) jelentősen le fogja csökkenteni, a beérkező
(számlázott) szennyvíz mennyiség max. 20 %-ra. Ezen cél elérése érdekében elkészült az infiltráció csökkentési
intézkedési terv.
A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési terv 2011. májusában
készült el. A meglevő tisztítási technológiai - a végrehajtott gépészeti fejlesztések, azaz ejektoros levegőztetés –
nem alkalmas a hatósági előírásoknak megfelelő tisztított szennyvíz minőség biztosítására. A rendszer
átalakításával, fejlesztésével a szennyvíztisztító telep alkalmassá válhat az üzemeltetési engedélyben előírt
határértékek betartása.
A tisztító telep fejlesztése a meglevő telep területén valósul meg. Az építés időszakában is folyamatosan fenn kell
tartani a jelenlegi szennyvíztisztítási üzemet.
A tervezett telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás : Q =
1.850
m3 /nap
biológiai terhelés :
16.846
LE
Szükségessé válik egy homlokrakodó kisgép beszerzése, amely a tározóterületen belül mozgatja a víztelenített
iszapot.
A nagy mennyiségű idegenvíz mennyiséget a projekt eredményeként 20 % alá kell csökkenteni. Ennek érdekében a
már csatornázott területeken rekonstrukció elvégzése szükséges, így a projekt keretében csatornahálózat
rekonstrukcióra is sor kerül, ami 48 db. lokális, pontszerű hálózati hiba kijavítását foglalja magába.
A projekt ütemezése (Támogatási Szerződés alapján):
A megvalósítási időszak tervezett kezdő időpontja: 2012. április 10.
A megvalósítás napja: 2014. december 01.
A projekt pénzügyi adatai:
A megvalósítási munkák nettó összköltsége: 859 171 000 Ft.
Összes elszámolható költség tartalékkal:
842 709 892 Ft.(nettó)
A támogatás mértéke:
83,097454%
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Összes elszámolható költségből támogatás:
Összes elszámolható költségből önerő:
Összes nem elszámolható költség:
Összes önerő:

700 270 465 Ft.(nettó)
142 439 427 Ft.(nettó)
16 461 108 Ft.(nettó)
158 900 535 Ft (nettó)

2012 évi benyújtott kifizetési kérelmek:
Benyújtott számlák
Igényelt támogatás
Összes Önerő
Támogatott önerő

2012
21 200 000
15 206 834
5 993 166
3 093 166

1.
kifizetési kérelem
921 189 ft önerő igény
2.
kifizetési kérelem
1 326 850 ft önerő igény
3.
kifizetési kérelem
845 127 ft önerő igény - ez kifizetésre került
Összesen 3 093 166 Ft önerő volt szükséges a benyújtott kifizetési kérelmekhez, melynek 50%-a a MÁK-tól (BM EU
Önerő Alap támogatás elnyerése jogán) visszaigényelhető lett volna, azonban a teljes önerő összegére
megpróbáltuk igényelni az akkor megnyíló EU Önerő Alapot. Az elbírálás eredményeként az EU Önerő Alap
Támogató Okiratban foglaltak alapján 2 390 526 Ft Önerő Alapot nyert el az önkormányzat.
3 093 166 Ft-ból az elnyert EU önerő alap támogatást levonva marad = 702 640 Ft
Az utófinanszírozott elszámolási mód miatt, az önkormányzat által kifizetett önerő részből ennyivel kevesebbet fog
kapni a KSZ-től, azonban utólag erre az összegre BM EU önerőt igényel 50%-ban a MÁK-tól, így az önerő: 351 320
Ft
Optimális esetben 2013 júniusban a „Kivitelezői szerződés” megkötése után a kivitelező által összeállított
megvalósítási ütemterv, illetve az erre épülő kifizetési ütemterv alapján tudjuk benyújtani az újabb EU Önerő Alapra
a kifizetési igényünket. Jelen szabályozás alapján, ha az Eu Önerő Alap összegének éves előrejelzése és havi
megosztása nem pontosan az előre megadott összeg, az a támogatás megvonását jelentheti, ezért az adatok
pontos számolhatóságáig/ismeretéig ezzel nem kalkulálunk.
2013 január 1-e után várható költségek:
2013
2014
2015
Összes
Nettó költség
362 048 079
276 889 421
198 833 500
837 771 000
Igényelt támogatás
298 077 051
224 536 689
162 449 891
685 063 631
Összes önerő, melyből:
63 971 028
52 352 732
36 383 609
152 707 369
EU Önerő Alap
Lásd fentebb
Lásd fentebb
Lásd fentebb
(EU Önerő Alap
(EU Önerő Alap utáni
(EU Önerő Alap utáni
BM EU Önerő Alap
utáni Önerő 50%Önerő 50%-a)
Önerő 50%-a)
a)
A projekt szereplői:
·
Önkormányzat képviselői
§ Projekt Felelős Szervezet vezetője (Várfi András polgármester)
§ Kapcsolattartó (Mile Erika)
Felelős terület:
Projektmenedzsment szervezet
Közbeszerzési szakértő
PR szakértő
FIDIC Mérnök szervezet
Kivitelező(k)
1) Telep
2) Csatorna rekonstrukció
Eszköz beszerzés

Megbízott szervezet
VTK Innosystem Kft
All-Ready Kft.
PI-AQUA Kft.
ALL-INVESTOR Kft
Ajánlatkérés közbeszerzési eljárása
folyamatban (rész ajánlat is tehető)

Szerződéskötés dátuma
2012. augusztus 17.
2012. április 20.
2012. augusztus 22.
2012. augusztus 17.
Terv: 2013. május-június

Kiírás előkészítése folyamatban

2013 február 26-án közbenső helyszíni ellenőrzést végzett a KSZ (közreműködő szervezet) Nemzeti
Környezetvédemi és Energia Központ Nonprofit Kft. Az ellenőrzés az eddig eltelt időszak összes (köz)beszerzésére
és dokumentumára, dokumentáltságára, kötelező vállalásaira, nyilvántartására, tájékoztatási kötelezettségeire is
kiterjedt. Az ellenőrzés során feltárt hiányosság, javasolt intézkedés, határidő nem került rögzítésre, az ellenőrök
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mindent rendben találtak.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a Bíráló Bizottság (2013. 04. 03.-án) és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság (2013. 04. 05.-én) megtartott ülésén tájékoztató formájában megkapta,
tartalmát megismerte.
A bizottságok ugyanezen napokon fogadták el a kivitelezés ajánlattételi dokumentációját.
Az elkészített dokumentációt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály az alábbi
formában ellenőrizte:
- 2013. 03. 04. kelt minőségellenőrzési jelentés
- 2013. 03. 21 kelt közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány
Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámolóban foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"Beszámoló szennyvíz beruházásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című projekttel kapcsolatban készített beszámolóban foglaltakat
tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 10.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. évi beszámolójának az elfogadása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2012. évi beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját valamint az ügyvezető igazgató által
készített beszámolót és javasolja elfogadásra.A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 924 ezer forint. Az
eszközök és források értéke egyezően 74.220 ezer Ft.
A felügyelő bizottság az eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni. Osztalék kifizetésére nem kerül sor.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő 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 tartva végezte.

1. döntési javaslat
"A 2012. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő - testületnek, mint a
társaság alapítója hagyja jóvá a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és
források értéke egyezően 74.220 ezer Ft.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredménye 924 ezer Ft.
A mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő - testületnek, mint a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény
30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Vass Ignác ügyvezető a 2012. évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt adja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Felügyelő Bizottság Jegyzőkönyv
I./2013.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének
I./2013. (04.09.) határozata
részlet

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a Kft.
2012. évi Mérlegét, Eredmény kimutatását. Egyhangúan javasolja a
Képviselő-testületnek azok elfogadását.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő-testületnek az
ügyvezető részére a felmentvény megadását.

1

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. március 18.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

42 286

68 988

0

0

42 286

68 988
5 421

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

9 647

5 144

463

133

ebből: az értékhelyesbítés
B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

3 975

2 897

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

5 209

2 114

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 199

88

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

54 132

74 220

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. március 18.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

-5 560

10 832

3 100

3 200

19 315

29 296

-21 770

-28 009

5 421
-6 205

924

0

0

44 496

40 863

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

44 496

40 863

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15 196

22 525

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

54 132

74 220

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. március 18.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. március 18.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

94 047

90 227

0

0

59 664

38 268

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

82 620

67 104

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

58 725

57 751

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

3 105

3 440

08.

VII. Egyéb ráfordítások

15 831

10 975

370

76

-6 570

-10 775

29

32

129

2 070

-100

-2 038

-6 670

-12 813

465

13 824

465

13 824

-6 205

1 011

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

15.

X. Rendkívüli bevételek

16.

XI. Rendkívüli ráfordítások

17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

18.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)

19.

XII. Adófizetési kötelezettség

20.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)

-6 205

924

21.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-6 205

924

87

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. március 18.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Kiegészítő melléklet a 2012. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. március 18.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

9 / 2. oldal

9 / 3. oldal

9 / 4. oldal

Immateriális javak bruttó értékének változása
Megnevezés

ezer Ft-ban

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

171

0

0

171

Összesen

171

0

0

171

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása
Megnevezés

Nyitó

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Szellemi termékek

171

0

0

171

Összesen

171

0

0

171

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása
Megnevezés
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Záró

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

40 317

16 042

0

56 359

Műszaki berendezések, gépek, járművek

9 678

805

0

10 483

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

6 091

0

0

6 091

Beruházások, felújítások

4 188

25 072

17 197

12 063

60 274

41 919

17 197

84 996

Összesen

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása
Megnevezés

Nyitó

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Záró

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7 794

1 668

0

9 462

Műszaki berendezések, gépek, járművek

7 291

726

0

8 017

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

2 904

1 046

0

3 950

17 989

3 440

0

21 429

Összesen

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása
Megnevezés

ezer Ft-ban
Terv szerinti leírás

Terven felüli
leírás

Degresszív

Egyösszegű

Összesen

1 668

0

0

1 668

0

726

0

0

726

0

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1 046

0

0

1 046

0

Összesen

3 440

0

0

3 440

0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek

Lineáris

9 / 5. oldal

Aktív időbeli elhatárolások részletezése
Megnevezés
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Mindösszesen

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

1 545

0

1 545

0

654

88

654

88

2 199

88

2 199

88

Saját tőke tárgyévi változása
Megnevezés
I. Jegyzett tőke
III.Tőketartalék

Záró

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

3 100

100

0

3 200

19 315

9 980

-1

29 296

IV. Eredménytartalék

-21 770

0

6 239

-28 009

VI. Értékelési tartalék

0

5 421

0

5 421

VII.Mérleg szerinti eredmény

-6 205

7 129

0

924

Összesen

-5 560

22 630

6 238

10 832

9 / 6. oldal

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Növekedés

Csökkenés

Rendezés

Mérleg sz.

Rövid lejáratú kölcsönök

Nyitó
12 500

0

0

12 500

0

12 500

Rövid lejáratú hitelek

25 000

0

10 000

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

Vevőtől kapott előlegek
Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból

Záró

735

99 408

92 761

7 382

0

7 382

Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz. szemben

0

0

0

0

0

0

5 050

188 889

188 083

5 856

125

5 981

43 285

288 297

290 844

40 738

125

40 863

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Összesen

Passzív időbeli elhatárolások részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

0

1 785

1 785

0

12 734

0

465

12 269

1 200

0

119

1 081

Bevételek passzív elhat.(Gyógyászat bővítés)

0

7 525

0

7 525

Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása

1 261

1 651

1 261

1 651

15 195

10 961

3 630

22 526

Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Bevételek passzív elh. Főbejárat, gyógymede
Bevételek passzív elh. Termálkút

Mindösszesen

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése
Megnevezés
Fürdőbelépők árbevétele ÁFÁ-s 9111 -

ezer Ft-ban
Árbevétel
46 308

Záró

9 / 7. oldal
Bérbeadás árbevétele ÁFÁ-s (bérleti díj) 9112 -

2 414

Közüzemi díj tovább számlázása ÁFÁ-s árbevétel 9113 -

1 302

Fürdőbelépő térítéses Gyógyászat TAM 9114 -

703

Gyógyászat TAM önrésze bev. 9115 -

7 609

Bevétel EÜ MEP TAM 9116 -

19 262

Bevétel MEP ÁFÁ-s 9117 -

2 263

Fürdőbelépő Szállás bevétel ÁFÁ-s 9118 -

7 015

Gyógyászat medence fürdő ÁFA-s 9120 -

2 278

Gyógyászat bevétel ÁFÁ-s önrész 9121 -

1 073

Összesen

90 227

Megnevezés
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok

Előző év
eloszlása

Tárgyév
eloszlása

63,15 %

78,12 %

92,95 %

63,15 %

100,00 %

100,00 %

Változás
42 286

68 988

0

0

42 286

68 988

0

0

9 647

5 144

-46,68 %

17,82 %

6,93 %

463

133

-71,27 %

4,80 %

2,59 %

3 975

2 897

-27,12 %

41,20 %

56,32 %

0

0

IV. Pénzeszközök

5 209

2 114

-59,42 %

54,00 %

41,10 %

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 199

88

-96,00 %

4,06 %

0,12 %

54 132

74 220

37,11 %
Előző év
eloszlása

Tárgyév
eloszlása

ESZKÖZÖK összesen

Megnevezés

Változás

D. SAJÁT TŐKE

-5 560

10 832

-294,82 %

-10,27 %

14,59 %

I. Jegyzett tőke

3 100

3 200

3,23 %

-55,76 %

29,54 %

19 315

29 296

51,67 %

-347,39 %

270,46 %

-21 770

-28 009

28,66 %

391,55 %

-258,58 %

-114,89 %

111,60 %

8,53 %

-8,16 %

82,20 %

55,06 %

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III.Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII.Mérleg szerinti eredmény
E. CÉLTARTALÉK
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

5 421
-6 205

924

0

0

44 496

40 863

0

0

50,05 %

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

44 496

40 863

-8,16 %

100,00 %

100,00 %

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15 196

22 525

48,23 %

28,07 %

30,35 %

FORRÁSOK összesen

54 132

74 220

37,11 %

9 / 8. oldal

A vagyoni helyzet alakulása
Mutató

Előző év

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.
Forgóeszközök
=
x 100
Összes eszköz
aránya

Tárgyév

21,88 %

7,05 %

=

Saját tőke
Mérleg főösszege

x 100

-10,27 %

14,59 %

Befektetett eszközök =
fedezete I.

Saját tőke
Befektetett eszközök

x 100

-13,15 %

15,70 %

Befektetett eszközök = Saját tőke + Hosszú lej. köt. x 100
Befektetett eszközök
fedezete II.

-13,15 %

15,70 %

-179,35 %

338,50 %

Tőkeerősség

Saját tőke
növekedési mutató

Saját tőke
Jegyzett tőke

=

x 100

A pénzügyi helyzet értékelése I.
Mutató

Előző év

Tárgyév

Hitelfedezeti mutató =

Követelések
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

8,93 %

7,09 %

Adósságállomány
aránya

Adósságállomány
x 100
Adósságállomány + Saját tőke

114,28 %

79,05 %

=

A pénzügyi helyzet értékelése II.
Mutató

Előző év

Tárgyév

Likviditási gyorsráta =

Likvid pénzeszközök
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

11,71 %

5,17 %

Likviditási mutató

Forgóeszközök
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

21,68 %

12,59 %

Előző év

Tárgyév

=

A jövedelmezőség alakulása
Mutató
Szokásos váll.eredmény+fiz.kamatok
Saját tőke
=
x 100
Saját tőke (működő tőke)
jövedelmezősége

118,06 %

-99,18 %

x 100

-200,16 %

28,88 %

Üzleti tevékenység eredménye
x 100
Értékesítés nettó árbevétele

-6,99 %

-11,94 %

x 100

-4,02 %

0,71 %

Üzleti tevékenység eredménye
Élőmunka ráf. arányos
=
x 100
Személyi jellegű ráfordítások
jövedelmezőség

-11,19 %

-18,66 %

-11,46 %

1,36 %

Alaptőke jövedelmezősége
Árbevétel arányos
üzleti eredmény

=

Árbevétel arányos
=
adózás előtti eredmény

Eszközarányos
jövedelmezőség

=

=

Adózott nyereség
Jegyzett tőke

Adózás előtti eredmény
Összes árbevétel + bevétel

Adózás előtti eredmény
Eszközök összesen

x 100

9 / 9. oldal

Munkavállalók állományának részletezése
Állománycsoport

Átlagos
stat. létszám

Részmunkaidős szellemi

1,24

2 541

32

706

Teljes munkaidős szellemi

7,54

12 881

0

2 996
4 678

15,76

24 516

28

Részmunkaidős fizikai

Teljes munkaidős fizikai

4,06

3 467

36

282

Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz

0,00

3 820

0

1 089

28,60

47 225

96

9 751

Összesen

Árjegyzék 2013. máj. 1

Megnevezés
Napijegy felnőtt
Napijegy kedvezményes: diák, gyermek, nyugdíjas
Délutáni felnőtt belépő 16.00. után
Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák, gyermek, nyugdíjas
Csoportos belépő 15 fő felett (20%)
Csoportos kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 15 fő felett, (20%)
10 alkalmas felnőtt fürdőbelépő
10 alkalmas diák, gyermek, nyugdíjas fürdőbelépő
10 alkalmas felnőtt fürdő + szauna belépő
10 alkalmas gyermek, diák, nyugdíjas fürdő + szauna belépő
Nagycsaládos belépő min.5 fő (NAGYCSALÁDOS IG. SZÜKS.)
Féléves bérlet : felnőtt
kedvezményes
Éves bérlet: felnőtt
kedvezményes
Felnőtt heti úszóbérlet helyi lakosok részére
Kedvezményes heti úszóbérlet helyi lakosok részére
Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok részére
Kedvezményes féléves féléves úszóbérlet helyi lakosok részére
Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok részére
Kedvezményes éves úszóbérlet helyi lakosok részére
Wellness kezelések
Szauna
Infra szauna
Celluitis kezelés‐narancsbőr ellen
Lipolysis kezelés‐ mély zsírszöveti‐ fogyasztó hatás
Celluitis és Lipolysis bérlet ( 5+ 1 kezelés)
Wellness masszázsok: nyirok, migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló,
mézes, csokis, illóolajos
Wellness fürdők: gyógynövényes, illóolajos
Szobák, kemping
2 ágyas szoba fürdőbelépővel, felszereltsége: Televízió, Hűtő,
Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett
2 ágyas szoba 1 fő részére
4 ágyas szoba fürdőbelépővel, felszereltsége: Televízió, Hűtő,
Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett
Pótágy
Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely, Sátorhely
személyi díj ( felnőtt)Ft/fő/éj
személyi díj ( 6‐18 éves korig)Ft/fő/éj
Faház 4-5 fő részére fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Parabola, Tea
konyha, Toalett

Parkolás/éj
Idegenforgalmi adó
Gyógyászati kezelések
Gyógy masszázs –beutaló nélkül
Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) –beutaló nélkül
Szénsavfürdő –beutaló nélkül
Vízalatti csoportos gyógytorna‐beutaló nélkül
Galván, Rekeszes galván
Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis
Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció
Parafin pakolás
Parafinos kézápolás
Medencefürdő
Szénsavas fürdő
Orvosi gyógymasszázs
Víz alatti sugármasszázs
Víz alatti csoportos gyógytorna
Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt
Egyéb
Kabin bérlet 1 napos
Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra
Sátordíj állásidő

Ár/fő/Ft
1100.‐
800.‐
700.‐
600.‐
880.‐
640.‐
9000.‐
6500.‐
13000.‐
10000.‐
2800.‐
51000.‐
34000.‐
92000.‐
61500.‐
X
X
X
X
X
X

Helyi lakosoknak
900.‐
600.‐
500.‐
450.‐
720.‐
480.‐
7000.‐
5000.‐
10000.‐
8000.‐
2000.‐
43000.‐
29000.‐
78000.‐
52000.‐
1300.‐
750.‐
9200.‐
8300.‐
21000..‐
13800.‐

480

350.‐

szezonban
11.000.‐/éj

TERVEZETT!!!!
Ár/fő/Ft
Helyi lakosoknak
1200
1000
900
700
800
600
700
550
960
800
720
560
10000
8000
7500
6000
15000
12000
13000
10000
3500
2680
65000
50000
45000
35000
110000
90000
80000
65000
2000
1200
14000
12000
32000
22000
600

500

700,‐
1000.‐
1000.‐
5000.‐

800
1100
1100
5500

1850,‐
1600,‐
szezonon kívül

2200
2000

8000.‐/éj
5500.‐/éj

7.700.‐/éj
15.400,‐/éj

11000.‐/éj
1600.‐/éj

2.200,‐/éj
2900,‐
860.‐

3200
800.‐

1000
700

900
600

15.400,‐
460,‐
350.‐

460
350

1.300.‐
1.300.‐
1.300.‐
900.‐
360.‐
360.‐
360,‐
360.‐
400.‐
300.‐
300.‐
300.‐
300.‐
300.‐
0,‐

1600
1600
1600
1100
450
450
450
450
500
400
400
400
400
400
0

520,‐
550,‐
220,‐/nap

250.‐/nap

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi beszámolójának, valamint a 2013. évi üzleti
tervének a jóváhagyása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2012. évi beszámolóját, valamint a 2013. évi
üzleti tervét elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 460.422 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 25.503 ezer Ft. A felügyelő bizottság a negatív eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni.
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 tartva végezte.

1. döntési javaslat
"2012. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő - testületnek, hogy hagyja
jóvá a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően
460.422 ezer Ft.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredménye -25.503 ezer Ft. A társaságnak a negatív
eredményt eredménytartalékba kell helyeznie.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő - testületnek, 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 2012. évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt adja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"2013. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő - testületnek, hogy hagyja
jóvá a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2013. évi üzleti tervét.

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

54

Statisztikai számjel

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló
MÉRLEG

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

5/2

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Eszközök (aktívák)
Sorszám
a

adatok ezer forintban
Megnevezés

Előző év

b

c

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

01.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)

377 470

367 410

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)

41

0

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)

377 429

367 410

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

356 380

350 290

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

12 733

10 996

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4 668

2 727

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

3 648

3 397

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)

0

0

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. levőnek

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

5/3

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Eszközök (aktívák)
Sorszám
a

adatok ezer forintban
Megnevezés

Előző év

b

c

26.

B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45.sor)

27.

I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)

28.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

101 110

92 127

14 283

11 429

Anyagok

7 213

4 526

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

2 422

2 632

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

2

2

31.

Késztermékek

32.

Áruk

4 646

4 269

33.

Készletre adott előlegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)

63 182

47 861

35.

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

48 563

38 955

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

5 931

2 337

37.

Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

8 688

6 569

40.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)

22 852

23 351

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedések

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt adó értékpapírok

22 852

23 351

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)

793

9 486

46.

Pénztár, csekkek

631

1 083

47.

Bankbetétek

162

8 403

48.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51.sorok)

4 025

885

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

3 957

885

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)

68
482 605

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

460 422

Statisztikai számjel

5/4

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Források (passzívák)
Sorszám
a

adatok ezer forintban
Megnevezés

Előző év

b

c

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

53.

D. SAJÁT TŐKE (54-61.sorok)

320 694

295 191

54.

I. JEGYZETT TŐKE

139 630

139 630

55.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

57.

III.TŐKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

53 194

51 314

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

138 567

129 750

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61.

VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-10 697

-25 503

62.

E. CÉLTARTALÉKOK (63-65.sorok)

500

0

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalékok

66.

F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80.sor)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben

69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.viszony

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó

500
32 708

38 294

0

0

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
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10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Források (passzívák)
Sorszám
a

adatok ezer forintban
Megnevezés

Előző év

b

c

71.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(72-79.sorok)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós köt. egyéb rész. viszonyban levővel

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

16 700

15 500

16 700

15 500

16 008

22 794

3 397

3 397

1 200

1 300

3 175

4 186

156

77

8 080

13 834

128 703

126 937

441

1 315

ebből: az átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőtől kapott előlegek

85.

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben

88.

Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz. szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93.sorok)

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

128 262

125 622

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(53+62+66+90.sor)

482 605

460 422

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Sorszám
a

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Export értékesítés nettó árbevétele

03.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

169 094

173 814

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

169 094

173 814

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

2 819

210

05.

Saját termelésű készletek állományváltozása

85

5 002

06.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)

2 904

5 212

07.

III. Egyéb bevételek (07)

59 502

15 720

6 401

6 145

08.

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

09.

Anyagköltség

68 463

56 233

10.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

23 598

18 989

11.

Egyéb szolgáltatások értéke

4 831

2 529

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

6 235

8 089

13.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

16 002

15 012

14.

IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)

119 129

100 852

15.

Bérköltség

67 552

79 817

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 971

3 674

17.

Bérjárulékok

19 489

16 281

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)

91 012

99 772

19.

VI. Értékcsökkenési leírás (19)

11 777

14 082

20.

VII. Egyéb ráfordítások (20)

22 858

7 488

21.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
22.
(03+06+07-14-18-19-20)

6 057
-13 276

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

-27 448

Statisztikai számjel
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10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

23.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

24.

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

25.
26.
27.
28.
29.

adatok ezer forintban
Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1 903

1 612

30.

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

31.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

7 411

7 979

32.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)

9 314

9 591

33.

Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztesége
1 056

1 754

34.
35.
36.

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

37.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

38.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

7 411

7 979

39.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+35+37+38)

8 467

9 733

40.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32-39)

847

-142

41.

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (22+40)

-12 429

-27 590

42.

X. Rendkívüli bevételek

1 732

2 639

43.

XI. Rendkívüli ráfordítások

44.

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (42-43)

45.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (41+44)

46.

XII. Adófizetési kötelezettség

47.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)

48.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

49.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

50.

G. ***** MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ***** (47+48-49)

552
1 732

2 087

-10 697

-25 503

-10 697

-25 503

-10 697

-25 503

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Kiegészítő melléklet a 2012. évi
éves beszámolóhoz

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

14 / 2. oldal

14 / 3. oldal

14 / 4. oldal

Immateriális javak bruttó értékének változása
Megnevezés

ezer Ft-ban

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

881

0

0

881

Összesen

881

0

0

881

Növekedés

Csökkenés

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása
Megnevezés

Nyitó

ezer Ft-ban
Záró

Szellemi termékek

840

40

0

880

Összesen

840

40

0

880

Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása
Megnevezés

ezer Ft-ban
Terv szerinti leírás

Lineáris

Degresszív

Egyösszegű

Összesen

Terven felüli
leírás

Szellemi termékek

40

0

0

40

0

Összesen

40

0

0

40

0

14 / 5. oldal

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása
Megnevezés
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások, felújítások
Összesen

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

403 321

5 253

2 900

405 674

42 358

364

4 411

38 311

8 079

271

1 168

7 182

3 648

5 983

6 234

3 397

457 406

11 871

14 713

454 564

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása
Megnevezés

Záró

Növekedés

Csökkenés

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

46 940

10 045

1 602

55 383

Műszaki berendezések, gépek, járművek

27 913

3 514

4 111

27 316

5 123

483

1 150

4 456

79 976

14 042

6 863

87 155

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Összesen

Nyitó

ezer Ft-ban
Záró

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása
Megnevezés
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Összesen

ezer Ft-ban
Terv szerinti leírás

Lineáris

Terven felüli
leírás

Degresszív

Egyösszegű

Összesen

10 045

0

0

10 045

0

3 514

0

0

3 514

0

483

0

0

483

0

14 042

0

0

14 042

0

14 / 6. oldal

Aktív időbeli elhatárolások részletezése
Megnevezés
Bevet.aktiv idobeli elhat.

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

3 957

885

3 957

885

68

0

68

0

4 025

885

4 025

885

költs.ráford.aktív időb.elhat.
Mindösszesen

Saját tőke tárgyévi változása
Megnevezés
I. Jegyzett tőke

Záró

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

139 630

0

0

0

16 800

16 800

0

IV. Eredménytartalék

53 194

121 767

123 647

51 314

V. Lekötött tartalék

138 567

129 750

138 567

129 750

0

0

25 503

-25 503

331 391

268 317

304 517

295 191

III.Tőketartalék

VII.Mérleg szerinti eredmény
Összesen

Lekötött tartalékok jogcím szerinti részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Növekedés

Csökkenés

16 800

16 800

16 800

16 800

Lekötött tartalék eredmtart-ból

121 767

112 950

121 767

112 950

Összesen

138 567

129 750

138 567

129 750

Lekötött tartalék tőketart.

Nyitó

139 630

Záró

14 / 7. oldal
Céltartalékok jogcím szerinti részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Celtart.kepzes garanc.jav.

500

0

500

0

Összesen

500

0

500

0

Passzív időbeli elhatárolások részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

14 / 8. oldal
Kts.raford.passziv idobeli elh
Inkubátorház támogatás hal. bev.

441

1 833

960

1 314

128 081

0

2 595

125 486

181

0

45

136

128 703

1 833

3 600

126 936

Előző évek halasztott bevét.
Mindösszesen

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Árbevétel

Fő út 2. sz. Tűzoltóság épület bővítés 91111- 3

1 385

Közmunka keretében juh szállás készítés 91111- 4

3 701

HAKI halastó csatorna építés 91121- 9

7 000

TÓTKAÉP Mezőberény építési munka 91121- 10

1 014

Borgula Kft. Mezőberény gépház építés 91121- 11

1 800

Borgula Kft.Lovas centrum vakolási munkái 91121- 12

358

Szarvas HAKI lecsapoló műtárgy építés 91121- 14

9 864

II. ker. 465/1 fémgyűjtő telephely fémburk. 91121- 15

3 410

Ipari Park 3741/47 hrsz. üzemcsarnok falazás 91121- 16
Békés Drén HAKI móló építés, csatorna tak. 91121- 17
S.vállalk.megval.beruh.árbevét 9114 -

306
441
1 601

Kis Bálint. Isk. Fő úti ép. aszfalt, burk.jav. 91211- 3

434

Kis Bálint Ált.Isk. Fő út 181. ivóvíz vezeték kiváltás 91211- 4

296

Kis Bálint Ált.Isk. Hősök úti ép. padlóburkolat javítás 91211- 5

223

Onk.es Int.r.vegzett karbant. 91212-

41

Polgármesteri Hivatal fém ajtó zár csere 91212- 37

10

Kenel készítés Gyomaendrőd Városháza 91212- 38

36

Termálkút karbantartás 91212- 39
Önk.megr. szökőkutak tiszt.beind.burkolat jav. 91212- 40

5
337

Önkormányzat részére végzett karbantartás vegyes munkák 91212- 41 152
Holler előtti sétány burkolat javítás 91212- 42

13

Szabadság tér 1. homlokzat vakolat javítás 91212- 43

14

Kondorosi u. 1. alatt babakocsi tároló kész. 91212- 44

99

Kner tér burkolat javítás 91212- 45

14

Selyem-Blaha kereszt. akna elbontás, építés 91212- 46

48

Fő út 187 kerékpárút, kerékpár tároló 91212- 47

43

Blaha úti köztéri óra oszlop alapozása 91212- 48

14

Fő út 19. előtti buszmegálló bontása 91212- 49

85

Beton fedlapok gyárt. elh. Polányi út 91212- 50

77

Ifjúsági ltp. játszótér kialakítás 91212- 51

236

Endrődi hídra csőkorlát és útpadka feltöltés 91212- 52

205

Endrődi Posta előtti útpadka vízelvezetése 91212- 53

63

Önk. Közmunkaprogram csatornatisztítókanál kész. 91212- 54
Gyomaendrőd Városi Képtár felújítás 91212- 55
Kör út 28. alatt romos ép. falainak összeborítása 91212- 57
Kis Bálint Ált.Isk. Hősök úti isk. grav.alappont kivitelezése 91212- 58
Komposztáló karám építése 91212- 59

18
336
85
61
368

14 / 9. oldal
Záportározó ter.árok és medence kotrás 91212- 60

495

Gyomaendrőd Munkaügyi központ tető javítás 91212- 61

100

Rózsahegyi K.ált.isk. tágulási tartály készítés 91212- 62

45

ENCI parkoló bejárat akna és térburk. jav. 91212- 63

104

Csapadékcsatorna-hálózat javítás Fegyvernek utca 91212- 64

155

Gyomae. Önk kialakítás 91212- 66
Fő út 81. alatti ép. fűtés és vízvez. víztelenítés 91212- 67
Selyem út 124 padlóburk. kerékpártároló, térburkolat 91212- 73
Okt.6 ltp. B.lépcsh. bejárati ajtó üvegezése 91212- 74

20
30
3 648
44

Örménykút konyha mosogató felsz. csővez.kiép. burk.helyreáll. 91221- 1559
Hunya Ovoda u. 10. szolgálati lakás felújítás 91221- 16
Polgárvédelmi iroda vízvezeték javítás 91221- 17
Gyomaendrőd Liget fürdő munka szerz.alapján 91221- 18
Hunya útfelújítás 91221- 19
Hőterm burkolat jav. 91221- 21
Fő út 210. szolg. lakás kapuzár és kilincs 91221- 22
sátor bérbeadás, állítás, bontás 91221- 25

1 604
47
480
7 735
78
27
171

Borgula Bucsa Polg.Hiv. homlokzat hősz.Kossúth tér szegélykő térburk.2 284
91221- 26
Fő út-Bartók kereszt. villogó fényoszlop állítás 91221- 27

111

Hunya Műv.ház.ivóvízmérő akna helyreáll. 91221- 28

32

Burkolat vágás, bontás 91221- 29

15

Hunya Óvoda u. 10 alatti ing. felújítás 91221- 30

991

Gyepmesteri telepen hírdetőtábla kész.kiszáll. 91221- 31

34

Polgárvédelmi bázis kapu áth.kerítés helyreáll. 91221- 33

58

Kondorosi u. 1. Rózsahegyi ház kemence, beton burk.készítés 91221- 3482
Tótkaép Csónakház felújítás a Körös-Maros Nemzeti Park kapujában 91221450 35
Gyomaközszolg Kft-nek festés, parkettázás, beépítettszekrény kész. 91221344 36
1.Magyar Posta Kossuth út 28.sz zárjavítás 91221- 37

11

Márialakai Mezőgazd.közp. telep burk. építés 91221- 38

2 068

Szolnok Zagyva parti sétány térburkolat 91221- 39

1 229

Szolnok Várkonyi tér buszmegálló felújítás 91221- 40

1 004

Lakatos és Társa Bt. földmunka, földszállítás 91221- 41
Lakossági építőip.szolg. Rácz Piroska fagyalulás 91222- 4

21
3

Lakossági megr.Papp Mihályné Fegyvernek u. 25. gerenda aládúcolás 912228
5
IK felújítás Október 6 ltp. B/III/10 9123 - 2

2 687

IK felújítás Október 6 ltp. B/3 9123 - 3

552

Magtárlaposi u. 14/1-16/1 IK. lakás felújítás 9123 - 4

692

Magtárlaposi út 16/1 sz. alatti ing. felújítás 9123 - 5

134

IK. felújítás Endrődi u. 5-7 C/4 lakás 9123 - 6

229

Ingatl.kez.karbant.árbevét. 9124 Kozuleti szemetszall.arbevet. 9211 -

657
1 040

Önk.rész.illegális hulladéklerakó megszüntetése 92111-

45

5000 l.konténeres közületi szemétszállítás árbev. 92112-

822

1000 l. konténeres közületi szemétszállítás árbev. 92113Gyomaközszolgnak végzett konténer ürítés 92114-

785
3 374

Közterületi edények , szelektív hulladékgyűjtés Gyomaközszolgnak 921223 805
Lakossági szemétsz.árb.Hunya 92123Lakossági szemétsz.árb.Örményk 92124-

495
378

Lakossági szemétsz.árb.Kardos 92125-

1 451

Lakossági szemétsz.árb.Kétsop. 92126-

1 878

Lakossági szemétsz.árb.Csárda. 92127Kozuleti szippantas arbevet. 9221 Lakossagi szippantas arbevet. 9222 Közmunka program 9233 -

1 203
11 044
276
13

Ingatl.kez.,üzemelt.árbevét. 924 -

1 821

Utfenntartasi tev.arbevet. 925 -

1 952

útfenntartás kátyúzás 9251 -

4 014

Utak,közter.hótakarít.árbevét. 9253 -

3 194

14 / 10. oldal
Temetkezesi szolgáltatás árbevetele 926 Temető üzemeltetés árbevétele 9261 Belvizes,csatorn.tev.árbevét. 927 -

13 924
8 499
629

Gyomaközszolgnak személyzet 9281 -

2 758

Dévaványai hulladékszállításhoz személyzet biztosítás 9282 -

2 142

Gyomaközszolg Kft.részére rakodás árbev. 9283 Betonkeveres arbevetele 92910Kozlekedesi,szall.tev.arbevet. 9292 -

36
13 199
1 559

TY-45 Poclein árbevétele 9293 - 1

87

DH-112 földmunkagép árbevétele 9293 - 3

12

YIB-472 MTZ-82 árbevétele 9293 - 11

27

Hasz.gk.berleti dij GyKözszolg 92931-

6 520

Ipari terulet berbeadasi arb. 92932-

1 081

Iroda berleti dij + orzes 92933-

1 122

Szociális épület bérleti dija 92935Inkubátorház bérletéből szárm.bev. 92936-

818
6 181

Ravatalozó bérlet árbevétele 92937-

360

Belker.tev.ag.eladas arbevet. 92941-

9 271

Idegen ag.tárolás,rakt.árbevét 92943Könyveles arbev 9295 Tovább száml. tel.dij 9296 Cégvezetési szolg. Gyomaközsz. 9298 Összesen

16
1 059
16
4 175
173 812

14 / 11. oldal
Megnevezés

Változás

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Tárgyév
eloszlása
79,80 %

377 470

367 410

-2,67 %

78,22 %

41

0

-100,00 %

0,01 %

377 429

367 410

-2,65 %

99,99 %

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

Előző év
eloszlása

III. Befektetett pénzügyi eszközök

100,00 %

0

0

101 110

92 127

-8,88 %

20,95 %

20,01 %

I. Készletek

14 283

11 429

-19,98 %

14,13 %

12,41 %

II. Követelések

63 182

47 861

-24,25 %

62,49 %

51,95 %

III. Értékpapírok

22 852

23 351

2,18 %

22,60 %

25,35 %

9 486 1096,22 %

0,78 %

10,30 %

0,83 %

0,19 %

Előző év
eloszlása

Tárgyév
eloszlása

B. FORGÓESZKÖZÖK

IV. Pénzeszközök

793

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK összesen

4 025

885

-78,01 %

482 605

460 422

-4,60 %

Megnevezés

Változás

D. SAJÁT TŐKE

320 694

295 191

-7,95 %

66,45 %

64,11 %

I. Jegyzett tőke

139 630

139 630

0,00 %

43,54 %

47,30 %

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III.Tőketartalék
IV. Eredménytartalék

53 194

51 314

-3,53 %

16,59 %

17,38 %

V. Lekötött tartalék

138 567

129 750

-6,36 %

43,21 %

43,95 %

-10 697

-25 503

138,41 %

-3,34 %

-8,64 %

500

0

-100,00 %

0,10 %

32 708

38 294

17,08 %

6,78 %

8,32 %

0

0

16 700

15 500

-7,19 %

51,06 %

40,48 %

VI. Értékelési tartalék
VII.Mérleg szerinti eredmény
E. CÉLTARTALÉK
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

16 008

22 794

42,39 %

48,94 %

59,52 %

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

128 703

126 937

-1,37 %

26,67 %

27,57 %

FORRÁSOK összesen

482 605

460 422

-4,60 %

A vagyoni helyzet alakulása
Mutató

Előző év

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.
Forgóeszközök
=
x 100
Összes eszköz
aránya

Tárgyév

21,78 %

20,20 %

=

Saját tőke
Mérleg főösszege

x 100

66,45 %

64,11 %

Befektetett eszközök =
fedezete I.

Saját tőke
Befektetett eszközök

x 100

84,96 %

80,34 %

Befektetett eszközök = Saját tőke + Hosszú lej. köt. x 100
Befektetett eszközök
fedezete II.

89,38 %

84,56 %

229,67 %

211,41 %

Tőkeerősség

Saját tőke
növekedési mutató

=

Saját tőke
Jegyzett tőke

x 100

14 / 12. oldal
A pénzügyi helyzet értékelése I.
Mutató

Előző év

Tárgyév

Hitelfedezeti mutató =

Követelések
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

394,69 %

209,97 %

Adósságállomány
aránya

Adósságállomány
x 100
Adósságállomány + Saját tőke

9,26 %

11,48 %

=

A pénzügyi helyzet értékelése II.
Mutató

Előző év

Tárgyév

Likviditási gyorsráta =

Likvid pénzeszközök
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

4,95 %

41,62 %

Likviditási mutató

Forgóeszközök
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

631,62 %

404,17 %

=

A jövedelmezőség alakulása
Mutató

Előző év

Szokásos váll.eredmény+fiz.kamatok
Saját tőke
=
x 100
Saját tőke (működő tőke)
jövedelmezősége

Tárgyév

-3,55 %

-8,75 %

x 100

-7,66 %

-18,26 %

Üzleti tevékenység eredménye
x 100
Értékesítés nettó árbevétele

-7,85 %

-15,79 %

x 100

-4,46 %

-12,64 %

Üzleti tevékenység eredménye
Élőmunka ráf. arányos
=
x 100
Személyi jellegű ráfordítások
jövedelmezőség

-14,59 %

-27,51 %

-2,22 %

-5,54 %

Alaptőke jövedelmezősége
Árbevétel arányos
üzleti eredmény

=

Árbevétel arányos
=
adózás előtti eredmény

Eszközarányos
jövedelmezőség

=

=

Adózott nyereség
Jegyzett tőke

Adózás előtti eredmény
Összes árbevétel + bevétel

Adózás előtti eredmény
Eszközök összesen

x 100

14 / 13. oldal

14 / 14. oldal

CASH - FLOW kimutatás
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Sorszám
a

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+...+12 -13 -14)

02.

Adózás előtti eredmény

03.

Elszámolt amortizáció

04.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

05.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

06.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

35 810

15 543

-10 697

-25 503

11 777

14 082

-344

-6 145

-7 500

-500

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

-23 003

-765

07.

Szállítói kötelezettség változása

-66 620

2 498

08.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása

-11 137

15 319

09.

Passzív idöbeli elhatárolások változása

100 862

-1 766

10.

Vevőkövetelések változása

20 101

13 214

11.

Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)

26 246

1 970

12.

Aktív időbeli elhatárolások változása

-3 875

3 139

13.

Fizetett, fizetendő társasági adó

14.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

15.

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)

-62 065

-5 749

16.

Befektetett eszközök beszerzése

96 335

6 312

17.

Befektetett eszközök eladása

34 270

563

18.

Kapott osztalék, részesedés

19.

III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20...+24 -25...-29 +30)

17 900

-1 101

20.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele

21.

Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele

22.

Hitel- és kölcsön felvétele

23.

Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása

24.

Véglegesen kapott pénzeszköz

25.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

26.

Kötvény, értékpapír visszafizetése

27.

Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése

28.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek

29.

Véglegesen átadott pénzeszköz

30.

Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása

31.

IV. ***** PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)

18 000

1
100

1 100

-8 355

8 693

Statisztikai számjel

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló
CASH - FLOW kimutatás

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

10665387412011304
Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló CASH - FLOW kimutatás
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Sorszám
a

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+...+12 -13 -14)

02.

Adózás előtti eredmény

03.

Elszámolt amortizáció

04.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

05.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

06.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

35 810

15 543

-10 697

-25 503

11 777

14 082

-344

-6 145

-7 500

-500

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

-23 003

-765

07.

Szállítói kötelezettség változása

-66 620

2 498

08.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása

-11 137

15 319

09.

Passzív idöbeli elhatárolások változása

100 862

-1 766

10.

Vevőkövetelések változása

20 101

13 214

11.

Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)

26 246

1 970

12.

Aktív időbeli elhatárolások változása

-3 875

3 139

13.

Fizetett, fizetendő társasági adó

14.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

15.

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)

-62 065

-5 749

16.

Befektetett eszközök beszerzése

96 335

6 312

17.

Befektetett eszközök eladása

34 270

563

18.

Kapott osztalék, részesedés

19.

III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20...+24 -25...-29 +30)

17 900

-1 101

20.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele

21.

Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele

22.

Hitel- és kölcsön felvétele

23.

Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása

24.

Véglegesen kapott pénzeszköz

25.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

26.

Kötvény, értékpapír visszafizetése

27.

Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése

28.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek

29.

Véglegesen átadott pénzeszköz

30.

Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása

31.

IV. ***** PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)

18 000

1
100

1 100

-8 355

8 693

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2013. február 28.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Üzleti jelentés a 2012 évi Éves beszámolóhoz

A „Gyomaszolg” 1991. december 30-al kezdte meg működését, majd 1999-től
Gyomaszolg Ipari Park Építő És Szolgáltató Kft. néven működik tovább.
2006 év decemberében kivált a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ből a Gyomaközszolg Kft,
ténylegesen működését 2007.01.01-vel kezdte meg . 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.
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

1

A Kft 2012 évi bevétele:
Megnevezés

2010

2011

2012

Értékesítés
árbevétele
Aktivált saját
teljesítmény
Részösszesen:

200249

169094

173814

Változás 2011 %ban
102,79

6381

2904

5212

179,47

206630

171998

179026

104,08

46056
9678

59502
9314

15720
9591

26,41
102,97

18007

1732

2639

152,37

280371

242546

206976

Egyéb bevétel
Pénzügyi műv.
Bevétele
Rendkívüli
bevétel
Összesen:

A Kft a 2012-es gazdasági évet 206976 eFt bevétellel zárta, mely a bázis évhez viszonyítva
jelentős csökkenést mutat. Az egyéb bevételek között megjelenő Ipari Park telekeladás a
telkek és a kereslet korlátozott volta miatt jelentős bevételi kiesést eredményezett, valamint a
Munkaügyi Központ munkahelymegtartó és decentralizált támogatás kiesése jelentős bevétel
csökkenést jelentett.
Az adózott eredmény (veszteség) 25.503 eFt, melynek bázishoz való csökkenése 238,41%.

Bevétel megoszlása
Építőipari tevékenység*
Hulladékszállítás*
szippantás
Parkgondozás, közmunka
program, hóeltakarítás*
Ingatlankezelés*
Útfenntartás*
Temetkezés,
temetőüzemeltetés*
Belvizes, csatornázási
tevékenység*
Kész beton értékesítés*
Szállítás*
Bérleti díjak*
Anyageladás bevétele*
Könyvelés, ügyviteli, vezetői,
mérnöki szolgáltatás *

eFt
2011 évi
2012 évi
69 410

62074

29 167

26596

202
1 703
4 864

3207
2478
5966

21 053

22783

411
14 655
1 002
17 153
4 073

629
13199
1559
20784
9271

5 341

5266
2

Összesen:

171998

179026

Az építőipari tevékenység árbevétele az egész évi munkaleterheltség mellett 10,5 %
csökkenést , a hulladékszállítás bevétele a Gyomaközszolg Kft-ben való tulajdonvásárlás
okán kiváló környező települések kiesése miatt 8,8%-os csökkenést eredményezett, de a
betoneladás bevétele is 10%-os csökkenést mutat, de ezt nem lehet egzakt módon vizsgálni,
mert az építőipari tevékenység során viszont jelentős beton került bedolgozásra. Növekedett a
temetőüzemeltetés és szolgáltatás árbevétele 8,8 %-kal, valamint az anyageladás 127%-kal.
2012. évben az Ipari Park területéből összesen: 2.000 m2 közművesített földterület
/telek/ lett értékesítve .
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.
2012-ben aktivált beruházások: Ft
Műhely előtető:
345596
Temető iroda
3730416
Endrőd ravatalozó jav.
44466
Gyoma ravatalozó jav
44466
Fő úti temető iroda
613473
Vasszín
149742
Endrőd csap. Csatorna
162444
Gyoma csap csatorna
162443
Fúrógép
200000
STHIL
164488
Komplett számítógép 1 db 130189
Számítógép felújítás
73733
Nyomtató
36212
Vezetékes telefonok
31060
2012 év első felében nagy arányú selejtezés történt, minden olyan 0-ra leírt, használaton
kívüli, a vállalkozás céljait már nem szolgáló eszköz ki lett selejtezve, amit évek óta nem
használnak. A kivezetett eszközök bruttó értéke: 6.338.080 Ft
Befejezetlen beruházásként szerepel a mérlegben az ipari park közműfejlesztés II. ütem tervei
3.397 eFt értékben.
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 2012 évben nem volt.
Értékvesztés elszámolása 2012-ben nem volt.
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Saját tőke összetevői
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
2012 évi mérleg szerinti
eredmény (veszteség)
Saját tőke összege
2012.december 31.-én

adatok eFt-ban
139.630
0
51314
129750
-25503
295191

.
A Kft 129750 eFt lekötött tartalékot képzett a 2011-ben visszafizetési kötelezettséggel kapott
támogatás alapján .
A 2012 évi fizetendő társasági adó bevallás alapján nincs.
2012 évi adózott eredményéből a Kft osztalékot nem tervez fizetni, 25503 eFt mérleg szerinti
veszteségét eredménytartalékba kívánja helyezni.
A Kft a szerződéskötéseinél piaci árat alkalmaz, néhány kommunális tevékenységnél pedig
költségalapú számlázást.
2012 évben 5 főmunkaviszonyát szüntettük meg felmondás útján a bércsökkentés okán, a
végkielégítés áthúzódik a 2013-as évre.
Tájékoztató adatok
A Kft 2011 évben 18.000 eFt beruházási hitelt vett fel inkubátorház építéséhez,
melyből ez évben 1100 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.
2012 évben a Kft-nél adó ellenőrzés volt. Eltérést nem állapított meg a NAV.
2013 évre tervezett adatok
A Kft 2013 évre a bevételét 235799 eFt-ban, a 2012 évi 206976 e/FT-tal szemben ,
jelentős költségcsökkentés(bér) mellett, adózott eredményét pedig -4830 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 bevételből 168,5 m/Ft a 2013 évi szerződéssel lekötött kapacitás jelenlegi
ismereteink szerint.
Foglalkoztatási szempontból a jelenlegi létszám jelentős csökkentését tervezi a Kft.
Kapacitás lekötéstől függően 6-8 fős létszámintézkedés lehetőségével is tervezünk.
A Kft-nél 2013 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.
Amennyiben ismét lehetne pályázni munkahelymegtartó támogatásra, eredményjavító hatású
lehet.
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Gyomaendrőd, 2013-04-09
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

2013. évi üzleti terv

Tartalomjegyzék
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vezetői összefoglaló
Gazdasági társaság általános bemutatása
Szervezeti felépítés
Marketing
Működési és Intézkedési terv
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 társaság 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, valamint
egyéb településüzemeltetési feladatokkal foglalkozik.
A társaság szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a
helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány kistelepülés önkormányzata.
A társaság 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.
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

II. A gazdasági társaság 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.

5

A létesítő okirat kelte
1991. december 19.

6.

A működés befejezésének időpontja
határozatlan

7

A cég jegyzett tőkéje

2

Megnevezés

Összeg

Pénznem

Összesen

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.

Kamara megnevezése, melynek a cég tagja
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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.
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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 társaság/ 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,
- önkormányzati utak kezelése,
- árvíz és belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés, holtágak vízkezelése,
- temető fenntartás,
- temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás),
- a Gyomaendrődi Ipari Park és inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése.
A társaság működésével gyarapítani, fejleszteni szeretné a helyi önkormányzat vagyoni értékeit, a város ipari parkját, és Gyomaendrőd város és
környéke építészeti kultúráját. Küldetésének tekinti 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 lakosainak és a város látogatóinak hangulatát, közérzetét.
A társaság célja, a város lakossága, a város intézményei, a városban és annak környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi
körének megfelelő szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a gazdasági társaság eszköz állományának (gép, épület, egyéb vagyonelemeinek) a
jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése.
A társaság filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak a jelzett törekvésekkel történő célirányos formálása.
A társaság a gazdasági rentabilitását „több lábon állással” igyekszik biztosítani. Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül
kedvezőtlen. A közel 7 éve tartó recesszió súlyosan érinti az építőipart. A város és környékén kialakult „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, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek.
A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik,
e téren történt változtatások eredményesnek mondhatók.

A társaság legfontosabbnak ítélhető erőssége az, hogy a munkamegosztásban és a működésben „összeszokott” alkalmazotti állománnyal
rendelkezik. A társaság kompetenciáit alapvetően a tulajdonos meghatározza, meghagyva azonban a viszonylagos önállóságot is, mind a
településüzemeltetésben, mind pedig a piaci viszonylatokban.
A társaság 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, illetve termeléséhez biztosít majd lehetőséget a
gazdasági recesszió megszűntével. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyak.
III. 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 szervezetben:
- a munkamegosztást,
- a hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt/ szervezeti felépítést.
A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető irányítja műszaki és gazdasági tevékenységet ellátó négy 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, pénzügyi-
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számviteli 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, - az intézkedési terv részeként - jelentős
szervezeti és gazdasági racionalizálás várható, mely a munkaszervezetet módosítja.

Ügyvezető igazgató

Gazdasági vezető

Ügyviteli állomány

Építőipari csoport

munkaügy, iktatás, adóügyiönkormányzati kapcsolatok

kalkuláció-árajánlat-tervezés

kőműves,
burkoló,

Könyvelés,
számlázáspénztár
vagyongazdálkodás-leltár
raktár

lakásgazdálkodás

ács, asztalos,
lakatos
egyéb szakipar
segédmunkások

1.

takarítás
ügyintézés

Szállítás,
anyagmozgatás
gépjármű és munkagép
vezetők,

Temetőfenntartás
temetkezés
temetőfenntartás,

járműkarbantartás

kegyeleti
szolgáltatás,
kegyeleti cikk ért
halott szállítás.

nyers beton készítés,
telephely üzemeltetés.

A céghez címzett munkamegrendeléseknél az írásbeli koordináció és nyilvántartás 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
társaság 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, irányítja és ellenőrzi a végrehajtó szakipari
csoportokat. A munkák logisztikai kiszolgálása: a kalkulációs csoport, művezető, anyagbeszerző és raktáros team feladat ellátásával
realizálódik. Az anyagkezelés, 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 gazdasági társaság a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez
szükséges tárgyi feltételek.

IV. Marketing
Fontos cél, hogy a társaság rendelkezzen előremutató marketing stratégiával, mely biztosítja a vállalkozás számára a stabilitást és fejlődést. Az
egységes kép cégről kihat a megjelenésre, a fizikai környezetre, az alkalmazottakra és a folyamattervezésre. A mai piaci helyzet megköveteli a
vállalkozásoktól, hogy jól felépített arculattal, és hatékony munkaszervezettel rendelkezzenek.
Kockázat elemzés:
Ismerni kell az értékesítési piacon, hogy melyek azok a veszélyek, amelyek figyelembe vételével a stratégiát ki kell alakítani, milyen kockázati
tényezők befolyásolják hátrányosan a működést, milyen erősségeket kell kihasználni.
Erősségek:
- tapasztalattal és helyi ismeretekkel rendelkező munkaerő
- bejáratott üzemmenet, önkormányzati megrendelések
- településüzemeltetési feladatok
- elkötelezett tulajdonos

Gyengeségek:
- kedvezőtlen technikai feltétel
- kedvezőtlen területi és üzleti fekvés
- elmaradt fejlesztés miatti lemaradás
- konkurencia nagysága
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- 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 pályázatok során kötelező közbeszerzési eljárás
- beruházási kedv minimális
- agresszív versenytársak
Gyomaendrőd városban jelenleg számos olyan vállalkozás működik, amelyek fő tevékenysége a „lakó és nem lakó épület építése”. Ezen
vállalkozások mintegy 80% -a folytat olyan építőipari tevékenységet is, amely azonos profilú a társaságunk valamelyik szakipari profiljával. (pl. hidegvagy meleg burkolás, tetőfedés stb.)
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
hajlandóság csökkenése miatt. A munkanélküliség az alacsony jövedelmek és a növekvő rezsiköltségek okán az elmúlt 7-8 év alatt drasztikusan
leromlott a családok költségvetése, ezáltal a fizetőképes kereslete. Gyomaendrőd városban a „perifériahatás” is érvényesülni látszik.
A gazdaságra vonatkozó prognózisok szerint azonban 2013 évben az építőiparban az előző évi gazdasági mélypont szintjéről elmozdulás
érzékelhető. A marketing stratégiánkat az előzőek figyelembe vételével célszerű kialakítani.
A társaság 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 és az iparkamarának.
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.
V. Működési és Intézkedési terv
(helyzetelemzés, megtett és szükséges intézkedések)
(A)

Hulladékszállítási feladat ellátás

A vidéki települések közül már csak 2 településen végzünk a helyi önkormányzatok megbízása alapján hulladékszállítási feladatokat
(Csárdaszállás, Kardos). 2013 – ban várható, hogy az említett települések is átkerülnek a Gyomaközszolg gazdasági társaságba a törvényi
változások okán és ezzel együtt további árbevétel kiesés is prognosztizálható.
(B)

Építőipari részleg

A recesszió és az építőipari beruházások csökkenése jelentősen befolyásolta a cég lehetőségeit. A cég profiljába illő beruházás (5-50 millió forint),
ezen időszakban az Önkormányzatnak nem volt, ezért vidéki munkákat (Szarvas, Ecsegfalva, Szolnok, Füzesgyarmat) kellett vállalnia, amely többlet
költségekkel járt. A munkákat alvállalkozóként, nyomott árakon kellett elvállalni. Növekedett a munkaerő szállítási költsége a nagy távolság miatt és
bérköltsége a túlórák és hétvégi munkavégzés miatt.
A külső okok mellett azonban azt is látni kell, hogy belső gazdálkodási és munkakoordinációs intézkedéseket is szükséges foganatosítani, hogy a
megváltozott piaci körülményeknek megfeleljünk. Veszteségeinknek ebben is keresendő az oka. Fontos az elvégzett munka minőségének javítása,
a munkaidő kihasználási tényező javítása, ezáltal a kivitelezési munkák átfutási idejének csökkentése, az ügyvezető - művezető - szakmunkás
koordinációs kapcsolatok javítása, ezáltal az átfedő (redundáns) mozzanatok kiiktatása, és az „állásidő” csökkentése. A jövőben elsődleges feladattá
válik a települési önkormányzatokkal a koordináció javítása, a vállalási határidőknek a korábbiaknál pontosabb betartása, az ügyfélszolgálati
tevékenység fokozottabb figyelme, és a szolgáltatói magatartás elsajátítása, annak tanulása. Szükséges a 2012 évben végrehajtott 5 fő
létszámcsökkentést tovább növelni, a fennmaradás érdekében. (6-8 fő)
(C)

Temetkezési és temető fenntartási tevékenység

Az elmúlt évben hozott döntések helyesek és hatékonyak voltak a temető gazdálkodását illetően. E tevékenység a korábbi években rendre
veszteséges volt, nem bírta finanszírozni saját fenntartását. Mára elmondható az alábbi számadatokkal alátámasztva, hogy e terület enyhén
nyereséges. A stabilitás és hosszú távú biztonságos üzemeltetés céljából fontosnak ítéljük továbbra is a „vevő-centrikus” magatartás erősítését, a
vevői megelégedettség fokozását.
(D)

Egyéb településüzemeltetés

Egyéb településüzemeltetési feladatoknak tekintendők a bérlakások, utak-járdák, ár/belvízvédekezés, logisztika területen elvégzett tevékenységek,
amelyek rendelkeznek ugyan árbevétellel, de nem minden esetben nyújtanak fedezetet a tevékenységre.
Arra kell törekedni, hogy csak annyi feladatot vállaljunk be, amennyi a keretösszegbe belefér.
Saját beruházás
(E)
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A társaságunk amikor több szabad humánerőforrással rendelkezett, és a megrendelt munkamennyiség a kapacitást lekötni részben vagy egészben
nem tudta, akkor került elrendelésre saját beruházás elvégzése a foglalkoztatás érdekében.

Inkubátorház bérbeadása

(F)

A Gyomaszolg Ipari Park Kft kezdő és új vállalkozások részére kínálja inkubátorház és kapcsolódó létesítményei bérletét.
Jelenleg 2 betelepült vállalkozás bérel üzemcsarnokot irodacsarnokot. Jelenleg 2 további csarnokhelyiségre van bérleti igény. 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.
Ipari Park területének értékesítése

(G)

Ipari Park területének értékesítése és támogatás visszavezetése elhatárolásból
Megnevezés/ év

2008

2009

2010

2011

2012

értékesített
terület m²

20.401

16.135

83.800

72.804

2.000

értékesítés
árbevétele Ft

14.150.717

13.714.750

33.022.350

34.269.840

2.000.000

N®érték
kivezetés Ft

14.787.518

12.820.859

35.294.893

11.266.908

1.297.826

elszámolt écs-re
támogatás
elhatárolásból
visszavezetés Ft

4.088.565

3.656.805

3.126.048

949.109

44.633

értékesítésre
jutó támogatás
visszavezetés Ft

7.442.356

7.287.878

16.336.028

40.722
Maradvány

0

2008 évi bevétel:

25.681.638

24.659.433

52.484.426

35.259.671

2.44.633

2008 évi ktsg
( ért.+ écs)

21.386.235

18.722.741

40.340.001

14.833.655

4.840.141

Eredmény +/-

+4.295.403

+5.936.692

+12.144.425

+20.426.016

-2.795.508

Látszik, hogy a területértékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző években, de a terület elfogyott, így a felmerülő költségek
az értékcsökkenést és a veszteséget növelik.

Megtett intézkedések 2012 évben:
•
•
•
•
•
•

mielőbbi piaci bevételekhez jutás érdekében munkaszerződések kötése (2012.03.hóban kezdés),
2012 év végére 5 fő számított létszám csökkentés végrehajtása, melynek hatása 2013 évre jelentkezik,
transzferárak felülvizsgálata és korrekciója,
a munkák befejezésének és elszámolásának ütemeztetése, határidők betartásának ellenőrzése,
szabadságok ütemeztetése,
munkafegyelem javítása érdekében helyszíni ellenőrzések fokozása

További szükséges intézkedések 2013 évre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ipari park és inkubátor ház infrastruktúrájának célorientáltabb kiajánlása, értékesítése ( ez a lehetőség véges),
újabb munkaerő megtartási pályázat eredményes beadása,
az elvégzett munkák, felhasznált erőforrások teljesebb körű érvényesítése, megrendelések írásban történő rögzítése és megkövetelése
munkaszervezet racionalizálása 2013 évben, szervezet fejlesztés és optimalizálás a tárgyi és humánerőforrás vonatkozásában,
tervszerű ellenőrzés végrehajtása az területek vezetői részéről, amely irányul a munkafegyelemre, a takarékos beszerzésre és
felhasználásra
a dolgozói létszámban szükséges minőségi cserék végrehajtása és 6-8 fő létszámcsökkentés, amennyiben azt indokolja a külső gazdasági
környezet,
a túlórák további radikális csökkentése, - figyelemmel az új munkatörvénykönyvére – munkaidőkeret alkalmazása és bevezetése 05.01-től,
a tevékenység szigorúbb gazdasági felügyeletének fenntartása az elő és utó kalkulációk bevezetésével,
lehetőségeket szem előtt tartva, eszköz és gépfejlesztések fejlesztések megkezdése,
Amennyiben ismét lehetne pályázni munkahelymegtartó támogatásra, eredményjavító hatású lehet.
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Várható jövőkép:
A tervezett bevételből 168,5 m/Ft a 2013 évi szerződéssel lekötött kapacitás ,jelenlegi ismereteink szerint.
Foglalkoztatási szempontból a jelenlegi létszám jelentős csökkentését tervezi a Kft. Kapacitás lekötéstől függően 6-8 fős
létszámintézkedés lehetőségével is tervezünk.
A Kft-nél 2013 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.
Amennyiben ismét lehetne pályázni munkahelymegtartó támogatásra, eredményjavító hatású lehet.
A szervezeti- szervezési intézkedések, valamint az esetleges piaci élénkülés pozitív hatást gyakorolhat a Kft működésére és
eredményességére, így a tervezett eredmény közelíthet a pozitív eredmény irányába.

VI. Pénzügyi terv

Üzleti Terv 2013

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző évi tény

Tárgyévi terv

a

b

C

e

1

1

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

2

Exportértékesítés nettó árbevétele

3

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

4

3

Saját termelésű készletek állományváltozása ±

5

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

6

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

7

III.

Egyéb bevételek

8

ebből: visszaírt értékvesztés

173814

214499
0

173814

214499

5002

3000

210

0

5212

3000

15720

6000

6145

9

5

Anyagköltség

56233

62835

10

6

Igénybe vett szolgáltatások értéke

18989

20728

11

7

Egyéb szolgáltatások értéke

2529

3600

12

8

Eladott áruk beszerzési értéke

8089

7300

13

9

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

15012

16000

14

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

100852

110463

15

10

Bérköltség

79817

80006

16

11

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3674

3500

17

12

Bérjárulékok

16281

17350

18

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

99772

100856

19

VI.

Értékcsökkenési leírás

14082

14200

20

VII.

Egyéb ráfordítások

7488

7000

21

ebből: értékvesztés

0

A.
22
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

-27448

-9020
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft

adatok E Ft

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző évi tény

Tárgyévi terv

a

b

E

e

23

13

24
25

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14

26
27

15

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16

30
31

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

28
29

Kapott (járó) osztalék és részesedés

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

17

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

7979

8150

9591

9600

1754

1500

7979

6410

9733

7910

ebből: értékelési különbözet

33

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

34

18

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

35

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19

37

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

38

20

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

39

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

40

ebből: értékelési különbözet

41

IX.

42

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

43

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

44

X.

Rendkívüli bevételek

45

XI.

Rendkívüli ráfordítások

46

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

47

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

48

XII.

Adófizetési kötelezettség

49

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

50

22

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

51

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

52

1450

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

32

36

1612

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)

-142

1690

-27590

-7330

2639

2700

552

200

2087

2500

-25503

-4830

-25503

-4830

-25503

-4830

9

Gyomaendrőd. 2013-04-09
Fekete József
ügyvezető igazgató
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaközszolg Kft. 2012. évi beszámolójának, valamint a 2013. évi üzleti
tervének a jóváhagyása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2012. évi beszámolót valamint a 2013. évi üzleti
tervét elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 44.289 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 1.256
ezer Ft.
A felügyelő bizottság az eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni. Osztalék kifizetésére nem kerül sor.
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 tartva végezte.

1. döntési javaslat
"A 2012. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy hagyja
jóvá a Gyomaközszolg Kft. 2012. évről szóló beszámolóját.
Az eszközök és források értéke egyezően 44.289 ezer Ft.
A Gyomaközszolg Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredménye 1.256 ezer Ft.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a
Gyomaközszolg Kft. 2012. évben képződött nyereségét ne vonja el. A mérleg szerinti eredményt a társaság
eredménytartalék képzésére használja fel.

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 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javsolja a T. Képviselő-Testületnek, 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 2012. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt adja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"A 2013. évi üzleti terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizopttság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy hagyja
jóvá a Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt 2013. évi üzleti tervét.

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

13794602381111304
Cégjegyzék szám

04-09-007188

Vállalkozás megnevezése

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. február 28.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13794602381111304
Cégjegyzék szám

04-09-007188

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

1 098

18 030

0

1 435

1 098

16 595

0

0

14 914

20 490

104

934

ebből: az értékhelyesbítés
B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

11 889

11 931

11.

III. Értékpapírok

1 881

1 210

12.

IV. Pénzeszközök

1 040

6 415

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

9 326

5 769

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

25 338

44 289

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. február 28.
Fekete József

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13794602381111304
Cégjegyzék szám

04-09-007188

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

13 540

29 896

25 000

25 000

15 100

1 220

3 640

2 420

1 256

0

0

10 589

12 566

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

10 589

12 566

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 209

1 827

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

25 338

44 289

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. február 28.
Fekete József

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13794602381111304
Cégjegyzék szám

04-09-007188

Vállalkozás megnevezése

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. február 28.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13794602381111304
Cégjegyzék szám

04-09-007188

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2012.12.31.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

71 721

108 989

0

0

2 745

4 766

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

3 661

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

47 114

74 082

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

18 921

25 886

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

356

2 786

08.

VII. Egyéb ráfordítások

5 348

9 325

3 657

5 843

2 727

1 676

95

98

0

0

95

98

2 822

1 774

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

15.

X. Rendkívüli bevételek

16.

XI. Rendkívüli ráfordítások

400

17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

0

-400

18.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)

2 822

1 374

19.

XII. Adófizetési kötelezettség

402

118

20.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)

2 420

1 256

21.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2 420

1 256

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. február 28.
Fekete József

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13794602381111304
Cégjegyzék szám

04-09-007188

Vállalkozás megnevezése

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2

Kiegészítő melléklet a 2012. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kelt : Gyomaendrőd, 2013. február 28.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

10 / 2. oldal

10 / 3. oldal

10 / 4. oldal

Immateriális javak bruttó értékének változása
Megnevezés

ezer Ft-ban

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

1 375

1 520

0

2 895

Összesen

1 375

1 520

0

2 895

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása
Megnevezés

Nyitó

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Záró

Szellemi termékek

1 375

85

0

1 460

Összesen

1 375

85

0

1 460

Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása
Megnevezés

ezer Ft-ban
Terv szerinti leírás

Lineáris

Degresszív

Egyösszegű

Összesen

Terven felüli
leírás

Szellemi termékek

85

0

0

85

0

Összesen

85

0

0

85

0

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása
Megnevezés
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

2 386

8 006

0

10 392

119

10 192

0

10 311

0

19 719

19 719

0

2 505

37 917

19 719

20 703

Beruházások, felújítások
Összesen

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása
Megnevezés
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Nyitó

Záró

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Záró

1 397

1 590

0

2 987

10

1 112

0

1 122

10 / 5. oldal
Összesen

1 407

2 702

0

4 109

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása
Megnevezés

ezer Ft-ban
Terv szerinti leírás

Lineáris

Degresszív

Egyösszegű

Összesen

Terven felüli
leírás

Műszaki berendezések, gépek, járművek

1 590

0

0

1 590

0

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1 112

0

0

1 112

0

Összesen

2 702

0

0

2 702

0

Aktív időbeli elhatárolások részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Növekedés

Csökkenés

Bevet.aktiv idobeli elhat.

Nyitó
9 326

5 769

9 326

Záró
5 769

Mindösszesen

9 326

5 769

9 326

5 769

10 / 6. oldal

Saját tőke tárgyévi változása
Megnevezés

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

I. Jegyzett tőke

25 000

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

15 100

0

15 100

0

1 220

2 420

0

3 640

0

1 256

0

1 256

11 120

3 676

-15 100

29 896

IV. Eredménytartalék
VII.Mérleg szerinti eredmény
Összesen

25 000

10 / 7. oldal

Passzív időbeli elhatárolások részletezése
Megnevezés

ezer Ft-ban
Nyitó

Növekedés

Csökkenés

8

48

56

0

Kts.raford.passziv idobeli elh

1 201

2 048

1 422

1 827

Mindösszesen

1 209

2 096

1 478

1 827

Bevételek passzív időbeli elh.

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése
Megnevezés
Lakossági szemétszáll arbev 9111 Hunya lakossági hulladékszállítás árbev. 9111 - 2
Örménykút lakossági hulladék száll. árbevétele 9111 - 3
Közületi szemétszállítás árbev 9115 -

ezer Ft-ban
Árbevétel
43 853
1 232
542
11 432

660-1000 l. konténeres közületi szemétszáll. árbev 91151-

2 430

5000 l. konténeres közületi szemétszáll. árbev. 91152-

3 468

Reg.Hull.Kez.bérm.végzett kont. szemétszáll. árbev. 91153-

1 078

Hunya közületi hulladékszállítás árbevétele 91154Örménykút közületi hulladékszállítás 91155-

595
955

Dévaványa lakossági hulladékszállítás árbevétele 9116 -

33 732

Dévaványa közületi hulladékszállítás árbevétele 91161-

3 019

Lakossági Gyepm. szolg arbev 9121 -

4 907

Közületi Gyepm. telep árbev. 9122 -

585

Kozuleti szemetszall.arbevet. 9211 -

30

Belker tev. Anyageladas arbev 924 -

201

Szemeteszsák értékesítése Hunya 924 - 1
Szemeteszsák ért. Dévaványa 9241 hulladék ért. árbev. 9245 Összesen

19
13
900
108 991

Záró

10 / 8. oldal

Megnevezés
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

Változás
1 098
0
1 098

18 030 1542,08 %

Előző év
eloszlása

Tárgyév
eloszlása

4,33 %

40,71 %

100,00 %

92,04 %
46,26 %

1 435

7,96 %

16 595 1411,38 %

0

0

14 914

20 490

37,39 %

58,86 %

104

934

798,08 %

0,70 %

4,56 %

II. Követelések

11 889

11 931

0,35 %

79,72 %

58,23 %

III. Értékpapírok

1 881

1 210

-35,67 %

12,61 %

5,91 %

IV. Pénzeszközök

1 040

6 415

516,83 %

6,97 %

31,31 %

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

9 326

5 769

-38,14 %

36,81 %

13,03 %

25 338

44 289

74,79 %
Előző év
eloszlása

Tárgyév
eloszlása

B. FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek

ESZKÖZÖK összesen

Megnevezés

Változás

D. SAJÁT TŐKE

13 540

29 896

120,80 %

53,44 %

67,50 %

I. Jegyzett tőke

25 000

25 000

0,00 %

184,64 %

83,62 %

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

15 100

-100,00 %

111,52 %

III.Tőketartalék
IV. Eredménytartalék

1 220

3 640

198,36 %

9,01 %

12,18 %

2 420

1 256

-48,10 %

17,87 %

4,20 %

0

0

10 589

12 566

18,67 %

41,79 %

28,37 %

0

0

V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII.Mérleg szerinti eredmény
E. CÉLTARTALÉK
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK összesen

0

0

10 589

12 566

18,67 %

100,00 %

100,00 %

1 209

1 827

51,12 %

4,77 %

4,13 %

25 338

44 289

74,79 %

10 / 9. oldal

A vagyoni helyzet alakulása
Mutató

Előző év

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat.
Forgóeszközök
=
x 100
Összes eszköz
aránya

Tárgyév

95,67 %

59,29 %

=

Saját tőke
Mérleg főösszege

x 100

53,44 %

67,50 %

Befektetett eszközök =
fedezete I.

Saját tőke
Befektetett eszközök

x 100

1233,15 %

165,81 %

Befektetett eszközök = Saját tőke + Hosszú lej. köt. x 100
Befektetett eszközök
fedezete II.

1233,15 %

165,81 %

54,16 %

119,58 %

Tőkeerősség

Saját tőke
növekedési mutató

Saját tőke
Jegyzett tőke

=

x 100

A pénzügyi helyzet értékelése I.
Mutató

Előző év

Tárgyév

Hitelfedezeti mutató =

Követelések
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

112,28 %

94,95 %

Adósságállomány
aránya

Adósságállomány
x 100
Adósságállomány + Saját tőke

43,88 %

29,59 %

=

A pénzügyi helyzet értékelése II.
Mutató

Előző év

Tárgyév

Likviditási gyorsráta =

Likvid pénzeszközök
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

9,82 %

51,05 %

=

Forgóeszközök
x 100
Rövid lejáratú kötelezettségek

140,84 %

163,06 %

Likviditási mutató

A jövedelmezőség alakulása
Mutató

Előző év

Szokásos váll.eredmény+fiz.kamatok
Saját tőke
=
x 100
Saját tőke (működő tőke)
jövedelmezősége

Tárgyév

20,84 %

5,93 %

x 100

9,68 %

5,02 %

Üzleti tevékenység eredménye
x 100
Értékesítés nettó árbevétele

3,80 %

1,54 %

x 100

3,78 %

1,21 %

Üzleti tevékenység eredménye
Élőmunka ráf. arányos
=
x 100
Személyi jellegű ráfordítások
jövedelmezőség

14,41 %

6,47 %

11,14 %

3,10 %

Alaptőke jövedelmezősége
Árbevétel arányos
üzleti eredmény

=

Árbevétel arányos
=
adózás előtti eredmény

Eszközarányos
jövedelmezőség

=

=

Adózott nyereség
Jegyzett tőke

Adózás előtti eredmény
Összes árbevétel + bevétel

Adózás előtti eredmény
Eszközök összesen

x 100

10 / 10. oldal
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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%), 2012.07.01. napjától Örménykút község
önkormányzata (1%), 2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%),
2013.05.01. napjától Kardos község önkormányzata (1%) tulajdonrészt tervez
vásárolni 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 műben.
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 72%
Dévaványa Város Önkormányzata 25%
Hunya község Önkormányzata 1%
Örménykút község Önkormányzata 1%.
Kétsoprony község Önkormányzata 1 %.
A GT 12 fő teljes munkaidőben és 8 fő rész munkaidőben alkalmazottal látja el
feladatait, mely feladatokat alapításkor a tulajdonos határozott meg. A feladatkör
szerint a cég Gyomaendrőd város területén a települési 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.
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.

3

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,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése.
A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a
tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó
fő paramétereket a Hulladéktörvény 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 önkormányzatok által térítendő díjkompenzáció
mértékét.
2012. Hulladék gyűjtés (kg-ban)
Csárdaszállás Dévaványa

Hunya

Kardos

Kétsoprony

Örménykút

Települési hulladék
Január

13 840

0

6 100

6 600

13 420

3 120

Február

10 320

84 680

4 520

8 360

11 380

2 660

Március

11 620

129 760

8 940

9 140

17 920

6 580

Április

19 520

115 980

8 480

7 900

19 340

4 940

Május

15 000

128 960

6 660

6 900

14 860

3 280

Június

12 780

122 460

10 180

10 900

17 840

4 860

Július

17 060

136 740

8 160

6 960

21 320

4 640

Augusztus

13 400

140 580

7 220

6 800

17 580

3 620

Szeptember

12 760

113 300

7 820

6 320

16 080

3 300

Október

17 000

131 820

8 240

6 900

18 680

2 840

November

14 460

136 260

11 920

12 200

22 800

2 960

December

17 280

96 820

5 760

3 780

20 200

2 700

175 040

1 337 360

94 000

92 760

211 420

45 500

műanyag

20

papír

40

4

üveg

60

lomhulladék

Összesen:

175 040

14 420

4 260

8 640

5 940

2 180

1 351 780

98 380

101 400

217 360

47 680

Gyomaendrőd

Építési
Települési
törmelék hulladék(köz)
Szelektív
műanyag

papír

üveg

Január

820

480

2180

Február

640

1160

1780

Március

1120

760

1560

Április

1320

440

980

Május

1140

1720

3200

Június

1480

720

Július

2400

Lomhull.

közület

Összesen:

biol.lelebonthatatlan
bomló
1880

1180

182400

9980

198 920

640

139740

5080

149 040

180

19840

218360

9020

250 840

25400

3260

191800

14660

239 240

3940

221840

14860

246 700

2120

3760

205560

15480

229 120

320

3320

3820

240920

26780

277 900

1380

340

Augusztus

2460

1100

1220

2220

246200

35460

288 660

Szeptember

1420

720

920

7260

183420

29120

222 860

Október

1080

1520

1820

1000

10300

219160

11160

20580

266 620

November

980

580

1860

920

1800

234840

38980

13820

293 780

December

680

720

680

500

3320

170600

11240

187 740

Összesen:

15 540

10
240

21
640

29
880

61 340

206 080

2 851 420

1 380

2 454 840

50 480

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.
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.
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A szolgáltatás igénybevétele elsősorban azokra a városrészekben élő lakosokra
alapozható, akik szilárd burkolattal rendelkező utcák mentén laknak. A kommunális
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. Az önkormányzat
(tulajdonosok) 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 3 csoportot irányít:
- szállítás- anyagmozgatás,
- könyvelés- ügyvitel – pénztár,
- gyepmester,
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 tulajdonosok 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, pénzügyiszámviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község,
Örménykút község 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 szállítási és
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anyagmozgatási csoportvezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a
szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre szállítja.
A települések 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 és közület 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 munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság
szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult.
Ügyvezető igazgató
Ügyvitel - pénztár
- számviteli vezető
- ügyviteli alkalmazott
- pénztáros
- díjbeszedők, ügyfélszolgálat

Szállítás- anyagmozgatási
- szállításvezető
- gépkocsivezetők
- rakodók
- gépjármű szerelő

Gyepmester
- gyepmester

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.
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 06.01 –től
egy korszerű bérleményi épület igénybevételével maradéktalanul megoldódik.
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VI. Pénzügyi terv
A pénzügyi tervet, az alkalmazott egységárakat – a vállalkozásokra és magán
személyekre - a mellékelt kalkulációk tartalmazzák. Az árképzés a jogszabályi
előírásoknak megfelel, a lakosság és a közületi ügyfelek egyedi szerződés
megkötése után fizetik az Önkormányzatok által
rendeletileg meghatározott
hulladékszállítási díjat.
Bérleti díjak és szolgáltatások kalkulációja
Gyomaszolg Ipari Park Kft és Gyomaközszolg Kft.
viszonyában
2013 év transzferárai
2012
A bérlemény, szolgáltatás
megnevezése

Hulladék szállító járművek bérbeadása
1 (3 jármű)

Havi nettó
díj [Ft/hó]

2013

Éves nettó
díj [Ft/év]

Havi nettó
díj [Ft/hó]

Éves nettó
díj [Ft/év]

535 564

6 426 768

409 486

4 913 832

83 248

998 976

314 915

3 778 980

151 239

1 814 868

0

0

72 204

866 448

72 204

866 448

5 Szelektív hulladék gyűjtés

281 196

3 374 352

281 196

3 374 352

6 Konténeres szállítás költségei

281 196

3 374 352

281 196

3 374 352

7 Közterületi hull. gyűjtő edények ürítése

35 885

430 620

35 885

430 620

Szociális épület, fekete-fehér öltöző,
8 zuhanyzó

68 138

817 656

68 138

817 656

1 508 670

18 104 040

1 463 020

17 556 240

Vezetői szolgáltatás (szerv., vezetés,
2 koord.stb.)

Számviteli, pénzügyi szolgáltatás,
3 számlázás
Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja,
4 pénzőrzés

Ö s s z e s e n:
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Üzleti terv 2013
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév
terv

a

b

c

d

108989

118798

4766
74082
25886
2786
9325

3000
81867
27413
3000
9200

1676
98

318
90

98
1774

90
408

400
-400
1374
118
1256
1256

408
40
368
368

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
X. Rendkívüli bevételek
XI.
D.
E.
XII.
F.
G.

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2013. évi támogatást szolgáló alapok Pályázati Útmutatójának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület ez év februári ülésén fogadta el a 2013. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírásait és az
azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat (ÁSZF, Pályázati Útmutató)
Az önkormányzatok az államháztartás alrendszereit képviselik, így az önkormányzati költségvetésből nyújtott
támogatások pályázati kiírásoknak és szabályainak meg kell felelniük az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.), és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) rendelkezéseinek. Az Ávr. 80. §
(4) bekezdése alapján a kedvezményezett a pénzügyi beszámolóban külön nyilatkozik arról, hogy a feltüntetett
költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően
esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat
hiányában a beszámoló nem fogadható el. Az (5) bekezdés arról rendelkezik, hogy a kedvezményezett kizárólag a
jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült, és a
támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti a részbeszámolóban,
beszámolóban. A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt meghaladó számlák
másolatát, vagy egyéb, a támogató által a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott, a
gazdasági eseményt igazoló dokumentum másolatát.
A jelenleg hatályos Pályázati Útmutatónk nem rendelkezik a pénzügyi teljességi nyilatkozatról, illetve megköveteli
valamennyi számlaösszesítőben feltüntetett pénzügyi bizonylat csatolását a számlaösszesítőhöz. Azon túl, hogy ez
a szabály ellentétes magasabb szintű jogforrásokkal rendkívül sok adminisztrációs terhet nyújt mind a pályázóra,
mind pedig a pályázatkezelő szervezetre. A Pályázati Útmutatónak az Ávr-rel való szinkronizálását követően
azonban nagyobb hangsúly fog helyeződni az elszámolások szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat szerint módosítsa a Pályázati Útmutató Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának sport, civil, ifjúsági és környezetvédelmi alap pályázói számára (2013) című
dokumentumot.
Döntési javaslat
"Pályázati Útmutató 2013 dokumentum módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pályázati
Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sport, civil, ifjúsági és környezetvédelmi alap pályázói számára
(2013) dokumentum a 11.3 pontja a helyébe a módosítást követően a következő szövegezés lépjen.
"11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt időszakban
megvalósult gazdasági események költségeit a TAMAELSZ14 illetve TAMAELSZ14KL jelű elektronikus űrlapon
elektronikusan kell benyújtani.
A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok,
valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok
másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Áht. vhr. 80. § (5)
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bekezdésében meghatározott értékhatárt. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat - abban
az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni - a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni (lásd 11.3.1),
amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal
hivatkozott támogatási szerződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti
bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak
nem kell igazolnia.
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a számlaösszesítőt;
b) a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint összeghatárt
meghaladó bizonylatok esetén;
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint értékhatár felett;
d) a 100.000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadás esetén a
vonatkozó szerződés hitelesített másolatát.(Áht. vhr. 80. § (5) bekezdés)
e) Az Áth. vhr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Minden számviteli bizonylatot rögzíteni kell a számlaösszesítőben, valamint sorszámozni kell a számlaösszesítő
sorrendjével megegyezően!
A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait tartalmazó
számlaösszesítő eredeti, a kedvezményezett által cégszerűen aláírt példányát kell beküldeni. A pénzügyi
elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat másolatokat sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével
megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
Továbbá kérjük, hogy a számlaösszesítő szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva
kerüljenek benyújtásra, pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is.
A TAMAELSZ14-ben fel kell rögzíteni valamennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli
bizonylat és a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 368/2011. (XII. 31.) 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (1. melléklet) benyújtása a
beszámoló részeként kötelező.
1. melléklet a Pályázati Útmutató 2013-hoz
NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
80. § (4) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről
Alulírott
…………………………………………………………………(Kedvezményezett
képviselőjének
neve),a
…………………………………………………………………………………………………
(szervezet
megnevezése)
képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről –
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is –
előzetesen meggyőződtem.
Tudomásul veszem, hogy – a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1)
bekezdésére hivatkozva – e nyilatkozattal a Kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerű
felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségének tesz eleget. Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában
a beszámoló nem fogadható el, illetőleg ha ennek nem határidőben vagy megfelelő módon teszek eleget, e
kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
Kelt:

……………………………………………………
Pénzügyi ellenjegyző aláírása"
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2013. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Keresztesné Jáksó Éva
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Lehóczkiné Timár Irén
egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Márjalaki József kompenzációs listás
önkormányzati képviselő
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselőt-testület!
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2)
bekezdése, a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil
szervezeteknek vagy magánszemélyeknek támogatására, aki a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel
hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési, sport és környezetvédelmi feladatainak
ellátását.
A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján és a helyi kábelTV-ben jelent meg. A pályázati űrlapok és a pályázat
benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A rendeletek
előírásai szerint a pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A
benyújtási határidő 2013. március 31-e éjfél volt.
A meghirdetett pályázatokra összesen 28 pályázat érkezett be.
Környezetvédelmi Alapra
Civil Alapra
Sport Alapra

6
10
12

Az elektronikusan pályázók a regisztrációs nyilatkozataikat benyújtották. A beérkezett pályázatokból 1 formai hibás,
mert határidőn túl érkezett be.
A pályázatok összefoglaló adatai (pályázó, pályázati cél, projekt futamidő, projekt részletes program, részletes
költségvetés és igényelt támogatási összeg) a csatolt táblázatból ismerhetők meg. Az eredeti pályázati
dokumentumok az önkormányzati pályázatkezelő szervnél tekinthetők meg.
Környezetvédelmi Alap elbírálásról Város-fenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, a Civil Alap
elbírálásáról – az alapítványok kivételével - Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, a Sport Alap elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
Kérem a Tisztelt Bíráló Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok támogatásáról, illetve támogatási javalatáról
dönteni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"2013. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Határozati javaslat
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város-fenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet 8. §-ában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2013. évi Környezetvédelmi Alapra benyújtott
pályázatokat a következő támogatásban részesíti.
S.sz.

Pályázó
1 Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
2 Bónom-zug Vizéért Egyesület
3 Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
4 Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
5 Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
6 IRIMIÁS RÓBERT TÁRSULÁSA

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Pályázati azonosító Megítélt támogatás
KOR-001-13
0
KOR-002-13
0
KOR-003-13
0
KOR-004-13
0
KOR-005-13
0
KOR-006-13
0

Pályázati projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Kecsegészug Tájvédelmi és
2013-01-01-tól
154
Kecsegészugi bekötőút javítása és
1020000
X
Horgász Egyesület
2013-12-31-ig
karbantartása.Kecsegészugi holtág ökológiai
Pályázat azon.: KOR-001-13
vízpótlása
Részletes program: Egyesületünk 1996. évi megalakulása óta dinamikusan fejlődött. Különös gondot fordítottunk a holtág környezetére. Kulturált pihenési
és horgászati lehatőséget biztosítottunk egyesületi tagjaink és vendégeink részére. A kecegészug bejáratánál egy hulladéktároló konténert üzemeltetünk,
melynek költségeit teljes egészében egyesületünk finanszírozza. Ivóvíz vételezési lehetőséget biztosítunk, a parkolóban egy törpekút van elhelyezve ahol az
arrajárók jó minőségű ivóvízhez juthatna.A kertek közötti utakat rossz időjárás esetén is járhatóvá tettük, ennek költségeit az egyesület tajai finanszírozták,
illetve saját kivitelezésben, társadalmi munkában készítették el.A Kecsegészugi gátőrházig bevezető bekötőút állapta az elmúlt időszakban sokat romlott, a
rendszeres karbantartás ellenére. Egyesületünk rendszeresen karbantartja a bekötő utat, sajáterőből illetve pályázati forrásból. 2012. évben nem tudtunk
az út karbantartásához pályázati forrást igénybevenni ezért csupán saját erőből 450.000 forint értékben vásároltunk anyagot, és saját szervezésű társadalmi
munkával elvégeztük az út javítását. 2013-ban sikeres pályázat esetén támogatás összegébét teljes egészében anyagvásárlásra fordítanánk. Az 20 %
sajáterőt az egyesület pénzeszközeiből finanszíroznánk, út javítását a korábbi évekhez hasonlóan az egyesület tagjai társadalmi munkában sajáterőből
végeznék el.Terveink szerint mintegy 7-9. szerelvény zúzott kő volna szükséges melynek értéke és szállítási költsége körülbelül1.200.000 forint.Ökológiai
vízfrissítés: a Kecsegészugi holtágban a nyári időszakban a megfelelő vízminőség és vízszint egy nagyteljesítményű elektromos vízszivattyú működésével
biztosítható (ökológiai vízpótlás). Az élővilág védelme érdekében (halak, madarak, kétéltűek, hüllők, rovarok) májustól szeptemberig szinte folyamatosan
kell üzemelteni, a Hármas Körös vizét átemelni a holtágba. Az elmúl éveket figyelembe véve ennek villamos energia költsége körülbekül 200.000 forint. A
szivattyú üzelemtetési költségére (villamos energia, karbantartási költség) kérjük a támogatást. A 70 % sajáretőt a egyesület pénzeszközeiből
finanaszíroznánk, a szivattyú telepítését és működtetését az egyesület tagjai társadalmi munkában végeznék el.A páláyat keretében 1.200.000 forint
értékben pályázunk a bekötő út javítására, 200.000 forint értékben ökológiai vízpótlásra, a szivattyú karbatartására és működtetésének elektomos
140.000
költségére.
összes költség (Ft) sajárerő (Ft)igényelt támogatás (Ft)Ökológiai vízpótlás
200.000
60.000Bekötőút javítása
1.200.000
240.000
960.000Összesen
1.400.000
380.000
1.020.000Kérjük pályázatunkban leírtak alapján annak kedvező elbírálását. Egyesületünk tereveinek és tevékenységének támogatását a kért támogatás
engedélyezését.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – a holtág ökológiai vízpótlásához szükséges vízszivattyúzás költége
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –

1400000
200000
0
0
0
0
0

A7 –
A8 –
A9 – Út felújításhoz szükséges zúzott kő vásárlása, kiszállítása és bedolgozása
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 – 0
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
1200000
0
0
0
0
0
0
0
0
1400000
380000
1020000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

2.

Pályázó

Bónom-zug Vizéért
Egyesület
Pályázat azon.: KOR-002-13

Projekt
időtartama

0

Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A Bónom-zugi holtág környezetvédelmi
2120000
X
feladatainak ellátása és a szükséges
környezetvédelmiintézkedések végrehajtása
(vízpótlás, -csere, valamint -kezelés), a holtág
belső úthálózatának javítása, felújítása, az
&quot;olajos&quot; út kátyúzása
Részletes program: A Bónom-zug Vizéért Egyesület szoros kapcsolatot ápol a Sóczó-zugi, Templom-zugi és a Pap-zugi egyesületekkel, melyekkel azonos
vízellátó rendszerhez tartozik. A Körösből szivornyával vételezzük a vizet, ami csatornákon keresztül jut el hozzánk. Nagy figyelmet fordítunk a vízminőség
megőrzésére, mivel a Bónom-zugi víz közismerten a legtisztább, és a legszebb a környéken. Ennek érdekében 2012-ben 2 alkalommal végeztünk vegyszeres
vízkezelést és 4 alkalommal vízpótlást.A holtg természetes környezetének védelme, ápolása és a vízterület megóvása érdekében az egyesület megbízottjai
rendszeresen ellenőrzik az ingatlanokat, hogy ne történjen környezetszennyezés, ne töltsék fel a holtágat területszerzés céljából. A Föld napja alkalmából az
egyesület teljes területén szemétszedési akciót szerveztünk, ahol a tagság 30%-a vett részt. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a turisztikai létszám
növekedéséhez. Sajnos téli időszakban a lakosság jelentős mennyiségű szemetet rak le illegálisan a holtág különböző területén. Az infrastruktúra
fejlesztésére is nagy gondot fordítottunk 2012-ben. Önerőből elvégeztettük az Egyesületi Pihenőház tetőszerkezetének cseréjét, amely az állagmegóvás
érdekében nélkülözhetetlenné vált.2012-ben is folyamatosan ellenőrizték a megbízottak a horgászokat az orvhalászat és az orvhorgászat visszaszorítása
végett. 2013-ban továbbra is külsős és belsős halőrök egyaránt biztosítják majd a horgászrend betartását!Költségvetés indoklása: Az ingatlan üzemeltetésre
igényelt támogatást az Egyesületi Pihenőház rezsiköltségére költenék, amely a társadalmi munkák estén segíti az önkéntesek kényelmét, továbbá a nyári
napokban az ide érkező helyi iskolások pihenését, kikapcsolódását és szórakozását!Az egyéb beszerzések, szolgáltatások sorra igényelt támogatást többek
között a Bónom-zugi holtág környezetvédelmi feladatainak ellátása és a szükséges környezetvédelmiintézkedések végrehajtására (vízpótlás, -csere, valamint
-kezelés) költenénk. Az ide látogató vendégek és a tagok kellemesebb pihenését szolgáló szúnyoggyérítést is ezen pályázati összegből kívánjuk
megvalósítani a 2013. évben. További célunk az itt feltüntetett összeggel, hogy a holtág belső úthálózatát javítsuk, hiszen a mezőgazdasági tevékenységet
folytató kertulajdonosokhoz érkező munkagépek évről-évre tönkre teszik a saját erőből megjavított utakat. Célunk továbbá, hogy felújítsuk az
&quot;olajos&quot; utat, hiszen az elmúlt évek kemény, csapadékos időjárása és az elmúlt években újra megjelent olajfúrók nagy tömegű járművei már
helyenként személykocsival szinte járhatatlanná tették ezt a sokak által használt útszakaszt, így az idei évben már elkerülhetetlen lesz a javítása.A Bónomzug Vizéért Egyesület 2012-ben is az alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően végezte tevékenységét. Munkánkat a tagok érdekében és
megelégedésére kívánjuk folytatni a továbbiakban is.Ezeket a célokat azonban csak pályázati segítséggel tudjuk megvalósítani, ezért bízunk az
Önkormányzat támogatásában és aközös eggyüttműködés reményében!
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei

2013-01-01-tól
2013-12-31-ig

Résztvevők

Nyilatkozatok

2650000

A1 – Ingatlan üzemeltetés költségei (áram)
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Vízpótlás, szúnyoggyérítés és úthálózat javítás költségei
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

50000
0
0
0
0
0
0
0
2600000
0
0
0
0
0
0
0
0
2650000
530000
2120000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

3.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Békés Megyei Peresi-holtág 2013-01-01-tól
1
Út építés, karbantartás, javítás.
950000
X
Természetvédelmi Egyesület 2013-12-31-ig
Pályázat azon.: KOR-003-13
Részletes program: A Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesületet 2007.07.03.-én alapították a Bogárzó zugi és Görbe foki üdülő telek
tulajdonosok. Az egyesület célja a természet-,környezet védelme, ápolása, a vízterület megóvása, az idegenforgalom növelése,a Bogárzó zugi, Görbe foki
üdülési és horgászati lehetőségeinek a javítása.Közreműködés a Gyomaendrődi Önkormányzattal az üdülőövezet fejlesztésében, az infrastrukturális
feltételek folyamatos javításában.Egyesületünk a munkáát a közgyűlés határozata alapján a közművek fejlesztésével kezdte meg.Megvalósult, első
lépésként a Gyepmesteri telep előtti út, és a 02761 számú útszakasz feltöltése, valamint az utóbbi útszakasz melletti csapadék víz elvezető árkok
kialakítása. Következő lépésként sikerült megvalósítanunk az elektromos hálózat kiépítését, melynek megvalósításához mintegy 130 fő tagunk anyagilag is
hozzájárult. Az elektromos hálózat megvalósítása után még a 02756/10 számú útszakaszból mintegy 400 méternyi részt sikerült feltöltenünk. A 2010-es
évben a 02756/10 számú útszakasz további részét töltöttük fel. 2011-ben a 02754/5 Hrsz. legelő megvásárlásával és termelésből történő kivonásával,
töltött utat létesítettünk, mintegy 800 méter hosszon. 2012-ben Önkormányzati támogatási pályázat nem volt, így egyesületünk saját erőből folytatta a
megkezdett tevékenységét. A 15928 hrsz-ú telektől a 15928 hrsz-ú telekig mintegy 400 méter hosszon végeztük el az út feltöltését. A 15800 hrsz-ú telektől
a 15777 hrsz-ú telekig tartó mintegy 450m hosszú szakasz feltöltéséhez várhatóan szükséges anyagot az egyesület megvásárolta.2013-ban az utak tovább
építését és a korábban elkészített szakaszok karbantartását, kátyúzását tervezzük. A Görbe foki rész megközelíthetőségének javítása érdekében a 02763
számú út 15710h hrsz-ú telekig tartó mintegy 300 m -es szakaszát kívánjuk feltölteni, ezzel további 15-20 telek válik elérhetővé csapadékos időben is.
Karbantartást, kátyúzást a 02756/10 számú útszakasz valamint a 02761 számú útszakasz elhasználódott részein kívánjuk megvalósítani. A szükséges anyagot
előzetes egyeztetés alapján a Gyomaendrődi Gyomaszolg Ipari Park Kft-től tervezzük beszerezni.A költséghatékony felhasználás érdekében, csak
anyagköltséggel és szállítási költséggel tervezünk, az anyagok beépítését egyesületünk tagjai végzik. A közműfejlesztés anyagi terheihez egyesületünk is
hozzá kíván járulni a lehetőségeihez mérten. Anyagi hozzájárulásunk három forrásból tevődik össze, elsőként az egyesület bankszámláján rendelkezésre álló
összeg, második a 2013-as évi tagdíjak összegéből befolyó összeg egy része, valamint a tagok egyéni felajánlásai.A Gyomaendrődi Önkormányzat az
eddigiekben mindig támogatta egyesületünket mind anyagiakban mind erkölcsileg, melyet ezúton is szertnénk megköszönni és további támogatásukat
kérni.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –

1550000
0
0
0
0

A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – A megvalósításhoz szükséges anyagok és szolgáltatások költségei.
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
1550000
0
0
0
0
0
0
0
0
1550000
600000
950000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

4.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Siratói Környezetvédelmi és 2013-06-01-tól
30
A Körösladányi műúttól a siratói holtághoz
750000
X
Horgász Egyesület
2013-11-30-ig
vezető kövesút javítása, kátyúzása (0886
Pályázat azon.: KOR-004-13
h.r.sz.)
Részletes program: Egyesületünk - a Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület - 2009-ben alakult. jelenleg 165 tagunk van. Gyomaendrőd Város
Önkörmányzat Környezetvédelmi Alapjához harmadszor nyújtunk be pályázatot.Jelen pályázat a körösladányi műúttól a siratói holtághoz vezető kövesút
javítására, kátyúzására vonatkozik, (0886. h.r.sz.). A bekötőutat a kerttulajdonosok saját erőből - de az Önkörmányzat engedélyével építették. A bekötőút
forgalma az utóbbi időben - összefüggésben a villanyvezeték kiépítésével, az út rendszeres karbantartásával és új híd építésével - jelentősen megnőtt. Az út
járhatóságát csak folyamatos javítással, kátyúzással tudjuk fenntartani, ami viszont az egyesületre jelentős gazdasági terhet ró.A siratói holtág környékén az
infrastruktúra fejlődésével növekedett az üdülő építések száma is, amit az Önkormányzathoz befolyó építményadó növekedése is mutat. Az építkezők
között sok a vidéki, ami jelzi, hogy a holtág környéke egyre kedveltebb horgász és pihenő terület. Ugyanakkor a vidéki kettulajdonosok a város
idegenforgalmi és kereskedelmi egységeinek a forgalmát is emelik.Az üdülőrész további fejlődéséhez elengedhetetlen a pályázat tárgyát képező bekötőút
rendszeres karbantartása.Az út javítását, karbantartását a kerttulajdonosok aktív részvételével oldjuk meg. Pénzkiadást csak anyag vásárlására akarunk
fordítani.az anyag szétterítését, elegyengetését tagtársaink vállalják.A kátyúzáshoz 0-40-es méretű és 0-80-as méretű zúzott követ/betont tervzünk
felhasználni. Erre a célra az elmúlt években ezek az anyagok jól beváltak. Az anyag megvásárlását - az árak függvényében - elsősorban helyi vállakozástól
szerezzük be.A pályázati kiírásban szereplő sajáterő rész - a tagdíjainkból - rendelkezésre áll.A projekt forrásösszetétele: - saját erő
200 000 Ft igényelt támogatás 750 000 Ft ------------------------------------------------ - összes költség
950 000 FtAz ignyelt támogatási összegből, valamint az azt
kiegészítősaját erőből zúzott követ vásárolunk és a mintegy 300 méteres bekötőúton - 2,5 méter szélességben - a kátyúkat kijavítjuk.Gyomaendrőd, 2013.
március 26.
Varjú Ernő
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – zúzott kő vásárlása különböző méretekben, 0-20 - tól 0-80 - ig.

950000
0
0
0
0
0
0
0
0
950000

B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
0
0
0
0
950000
200000
750000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

5.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Sóczózugi Környezetvédelmi 2013-03-01-tól
5
Sóczózug belső útjának javítása, karbantatrása
760000
X
és Horgász Egyesület
2013-09-30-ig
Pályázat azon.: KOR-005-13
Részletes program: A Sóczózugi holtág belsejébe 800 méter hosszúságú szilátd burkolatú út található. Ezen kövesút állapota az elmúlt évek során jelentősen
megrongálódott. Sok a mély kátyú, mely megnehezíti a zug belsejének megközelítését. A kövesútról a csapadék a kátyúk és az útburkolatnál magasabban
lévő útszegély miatt rendesen nem tud elfolyni. Ennek következtében főleg a téli időszakban az út állapota rohamosan tovább romlik.Az Egyesület szeretné
elvégeztetni az út 800 méteres hosszáa kátyúzást, valamint az út menti 1600 méter hosszú patka rendezését. Március hónap közepén felmérés készült ezen
feladat megvalósítására. A kátyúzás 35 - 45 köbméter anyagot ( 0/60-as útépítési dolomit ) fog igényelni az előzetes számítások alapján. A munkát külső
vállalkozó végezné el. Jelenleg három helyi vállalkozótól kért árajánlatot az Egyesület. A munka előreláthatólag április - május hónapban kerül
kivitelezésre.Amennyiben sikerül megvalósítani a Sóczózug belsejében található kövesút javítását,karbantartását, úgy ismét könnyen megközelíthező lenne
a zúg belsejében található közel 98 ingatlan. Az itt található nyaralókban a vendéghorgászok fogadása növekvő tendenciát mutat. Egy kátyúmentes út
javítaná a horgászturizmus színvonalát.A zug területén egyre többen tartózkodnak kint egész évben. Egy esetleges gyors orvosi ellátást igénylő egészségügyi
gond vagy tűz esetén a rossz út miatt nehezen, illetve nem megközelíthető az esemény színhelye.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – útjavítás költsége
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –

950000
0
0
0
0
0
0
0
0
950000
0
0
0
0
0

C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
950000
190000
760000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

6.

Pályázó

Projekt
időtartama

IRIMIÁS RÓBERT TÁRSULÁSA 2013-04-01-tól
Pályázat azon.: KOR-006-13 2013-12-31-ig

Résztvevők

0

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Gyomaendrőd, Templom-zugi holtág melletti
1821524
X
szálláshelyek, falusi turizmust szolgáló
létesítmények, minőségi ivóvízellátását
biztosító ivóvíz közművezeté I.ütemének
megépítése a rendelkezésre álló, jogerős
létesítési engedély alapján, társulás keretébe
Részletes program: 2005-évben elkészült a terület ivóvízhálózatának vízjogi létesítési terve, melyet pénzügyi okok miatt nem valósított meg a Vízügy de
felajánlotta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának későbbi megvalósítás céljából. Mivel eddig erre nem volt pályázat, így ez nem valósult meg és nem is
valósulna valószínűleg de ennek érdekében 2 fő társulásba lépett és a pályázati támogatás és önerő segítségével valósítanánk meg szakaszonként a hálózat
kialakítását.Mivel ez a hálózet itt nincs kiéptve így a szálláshelyek és qa falusi turizmust szolgáló létesítmények elesnek az üzemeltetéstől és a pályázati
lehetőségektől is ( ez eddig több pályázati visszalépést eredményezett). A közművek hiánya így visszahat Gyomaendrőd turisztikai fejlesztésére is. A
megépítendő közcélú ivóvíz gerincvezeték szakasz az első lépés az általa érintett területek további fejlesztési lehetőségeinek irányában.Az új, tárgyi
vezetékszakasz a Templom-zug, Diófa csatorna és a Sóczó-zug külső ívén található. Ezen a szakaszon kb 84 db szálláshely, falusi turizmust szolgáló
létesítmény és üdülő valamint a végponton található Gátőrház vízellátását biztosítaná. Későbbiekben még több zug vízellátására adna lehetőséget. A jelen
pályázatban a &quot;Templom-zugi Szabad strand&quot; parkolójánál lévő, már meglévő ivóvízhálózat végpontjától indulna a KPE 90 mm átmérőjű, min.
10 bár nyomású, 288 m hosszúságú ivóvízvezeték szakasz, amely az I. üteme lenne az engedélyes tervben szereplő 1333,5 m hosszú hálózatnak. Az átadás
után ez az Önkormányzat tulajdonába kerülne az Alföldvíz ZRT üzemeltetésével.A beruházás költségeinek kiszámításához alapként szolgált az érvényes,
jogerős vízjogi létesítési terv, az árazatlan, tételes tervezői költségvetési kiírás és a műszaki leírás. Továbbá, az Alföldvíz Zrt Rekonstrukciós Osztálya, mint
leendő üzemeltető által - a műszaki előírásokat tartalmazó belső szabályzata alapján - a csőszerelési munkákra vonatkozó egyeztetett, részletes, önköltségi
áron számított, tételes költségvetése. Az előzetesen, a lehetséges generál kivitelezővel (Gyomaszolg Ipari Park KFT) elkészítetett tételes költségvetés szerinti
beruházási költség, bruttó 2.226.105,- Ft összegű. További költséget jelent a jogszabályok szerint, kötelezendően alkalmazandó, műszaki ellenőr megbízási
díja, amely 50.800 Ft összegű.Tehát a teljes bekerülési költség: 2.276.905,- Ft. Az építési, kivitelezési költségek nyomott, önköltségi áron lettek kiszámítva és
beállítva.A beruházás műszaki és pénzügyi lebonyolítását, pénzügyi elszámolását a társulás tagjai végeznék el, az érvényben lévő jogszabályok, előírások
alapján. A beruházás szükséges pénzügyi fedezetét a közműtársulás, a társulás tagjainak a hozzájárulásával, az Önkormányzat támogatásával és az Alföldvíz
ZRT önköltségen történő csőszerelési munkákkal, anyagbeszerzéssel tudja megteremteni.A pályázatot benyújtó társulás arra kéri a Tisztelt Bizottságot
illetve Képviselő-testületet, hogy amennyiben pénzmaradvány keletkezne a Környezetvédelmi alapnál és lehetőség lenne rá, úgy további
többlettámogatással is támogassa a közcélú ivóvízhálózat kiépítését, mivel a költségek, nyomott, önköltségi áron lettek meghatározva. Az eredeti
költségvetés kb 25%-al magasabb, mint a benyújtott, ezért minden további segítség fontos lenne a megvalósításhoz.
Részletes költségvetés

A – Dologi kiadások költségei
A1 – IVÓVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – MŰSZAKI ELLENŐR MEGBÍZÁSI DÍJA
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

2276905
2226105
0
0
0
0
0
0
0
50800
0
0
0
0
0
0
0
0
2276905
455381
1821524

Gyomaendrıdi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrıd, Selyem út 124.
Tel.: (66) 386-122, Fax: (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

IGAZOLÁS
a zugok területérıl 2012. évben befolyt építményadó összegérıl

Zug megnevezése

Adózott
ingatlan száma
db

Bónom-zug (Harcsás és
Kecskés zuggal együtt)
Bogárzó-zug + Görbefokzug
Dan-zug
Kecsegés-zug
Pap-zug
Peresi Holtág Egyesület
hrsz: 15401-15466,
16701-16781 (Simai-zug
és Susány-zug)
Sirató-zug
Sóczó-zug
Templom-zug
Torzsás-zug

2012. évre kivetett
építményadó
összege, Ft

- ebbıl 2012. évben
befolyt építményadó
összege, Ft

135

1.688.460

1653560

76

714.150

633105

55
62
34

527.570
708.860
284.370

459215
697740
274470

69

773.460

716031

79
97
61
13

570.920
1.639.670
1.022.470
135.260

551870
1595220
1017685
135260

Gyomaendrıd, 2013. március 25.

Enyedi László
osztályvezetı

Az elektronikusoan beküldött pályázatok időlenyomata

Ssz.
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.
27.
28.

Beérkezési idő
2013-03-21T13:03:20+0100
2013-03-21T16:14:37+0100
2013-03-24T12:03:57+0100
2013-03-25T11:06:18+0100
2013-03-25T13:48:31+0100
2013-03-25T18:22:00+0100
2013-03-25T21:57:47+0100
2013-03-26T11:06:50+0100
2013-03-26T08:53:10+0100
2013-03-26T15:17:08+0100
2013-03-27T09:22:09+0100
2013-03-27T10:29:50+0100
2013-03-28T07:51:30+0100
2013-03-28T09:04:22+0100
2013-03-28T10:01:12+0100
2013-03-28T14:55:42+0100
2013-03-28T21:30:03+0100
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2013-03-29T20:10:32+0100
2013-03-29T21:29:28+0100
2013-03-30T19:12:19+0100
2013-03-30T20:10:56+0100
2013-03-31T19:05:30+0200
2013-04-3T15:37:37+0200
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a belvizes beruházásokról
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013 évi munkatervének megfelelően az alábbi tájékoztatást adjuk a folyamatban lévő
belterületi csapadékvíz elvezetési beruházásokról.
Belvíz III. ütem:
Projekt rövid bemutatása:
A projekt keretében igényelt támogatás a megye jelenleg legkritikusabb helyzetű 16 települése öblözeti fő- és gyűjtő
csatornáinak befogadóig történő elvezetését, szükség esetén szivattyús beemelését teszi lehetővé. A projekt
egyedisége és újszerűsége abban áll, hogy Európai Uniós szemléletű részvízgyűjtőnyi területek léptékében
gondolkodva, összesen mintegy 12 belvízvédelmi öblözetben, egymással befogadói kapcsolatban álló
belvízrendszerekben, 16 település jut megfelelő vízrendezési művekhez.
A projektben résztvevő települések:
Sarkad Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Békés Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Geszt Község Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Okány Község Önkormányzat
Kötegyán Község Önkormányzat
Támogatási Szerződés I. számú módosítása szerinti támogatási összeg:
elszámolható költség: 2.080.607.128.- Ft
támogatási összeg: 1.768.516.059.- Ft
támogatási arány:
85 %
A pályázat 2012-es ciklusáról szóló beszámolót a T. Képviselő-testület az elmúlt évben többször is tárgyalta
ezért arra jelen előterjesztésben nem térek ki.
A projekt Gyomaendrődre vonatkozó bemutatása:
Tervezett költségek:
A projekt bruttó költsége:
Saját forrás:
Támogatás mértéke:

251.862.064 Ft
37.779.310 Ft
85 %

A projekt műszaki tartalma:
A Hantoskerti holtág, Fűzfászugi holtág és a Középső holtág tározó kapacitásának helyreállítása iszapkotrással.
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A projekt aktuális állása:
A sikertelen eljárást követő újbóli közbeszerzés eljárás során a Geotechnika 84 Víz és Csatornaépítő Kft (7171
Sióagárd, Kossuth Lajos u. 59.) került győztesként kihirdetve. A szerződéskötés 2012. november 27-én megtörtént
171. 422.055 Ft + Áfa összegű vállalási árral.
A szerződés kötést követően 2012. december 5-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétel.
A kivitelező 2013. március elején felvonult a munkaterületre és megkezdte a Fűzfás-zugi zagytároló kialakítását és a
megelőző geodéziai méréseket.
Belvíz VIII:
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyomaendrődi belvízrendezés VIII. ütemével kapcsolatban pályázatot nyújtott be Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Kamut, Kétsoprony és Kondoros településekkel Konzorciumban Belvíz-védelmi Önkormányzati
Konzorcium néven, a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” c. projektre 2011-ben. A projekt támogatást nyert 370.114.100,- Ft összköltséggel,
333.102.690,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással. Ezen feltételeket, a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás és a Támogatási Szerződés megkötését a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta a 2012. március 29.-i
ülésen, a 105/2012. (II.23.) Gye. Kt., 104/2012. (II.23.) Gye. Kt. és a 103/2012. (II.23.) Gye. Kt. sz. határozattal.
Gyomaendrődre vonatkozó költségek összege:
Beruházás összköltsége:
Támogatás mértéke:
Önerő mértéke:

101 158 079,- Ft
91 042 271,- Ft
10 115 808,- Ft

A tervdokumentáció műszaki tartalma röviden:
Gyomaendrőd város a tárgyi vízvédelmi rendszer fejlesztésével elsősorban a korábbi fejlesztések során megvalósult
belterületi csapadékvíz elvezető rendszerekhez csatlakozva kívánja a meglévő csapadékvíz elvezető hálózatát
fejleszteni. Az 1. szakaszban a fejlesztésnél figyelembe vett öblözetek, illetve utcarészek a következők:
1. jelű öblözet
2. jelű öblözet

4. jelű öblözet
7. jelű öblözet

- Zrínyi – Kató – Nagy S. – Katona utcák
- Korányi – Temető utcák

- Fazekas utca
- Szélmalom utca
- Akác utca
- Kisfok utca
- Orgona utca
- Szabadság utca
- Hunyadi utca
- Gárdonyi utca
- Bánomkerti utca
- Losonczy u.-i záportároló
- Fő utca – Pollányi utca

A projekt jelenlegi állása:
A T. Képviselő-testület a Belvíz VIII-ról szóló beszámolót is többször tárgyalta, ezért annak 2012-es előzményeit
most nem részletezem.
A 2013. februárjában megindított közbeszerzési eljárás során a „T-GYSZ” Közös Vállalkozás (5500 Gyomaendrőd,
VI. kerület 540. – tagjai: a TÓTKAÉP Építőipari Kft. gesztorvállalkozás és a Gyomaszolg Ipari Park Kft.) került
kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, mellyel 2013. március 4-én aláírásra került a vállalkozási szerződés 73.305.664
Ft + Áfa összegű vállalkozási díjjal.
A munkaterület átadás-átvétel 2013. március 22-én átadásra került.
A kivitelező megrendelte a kiviteli tervek elkészítését a Hidráns Bt-től, mely előreláthatóan 2013. április végéi azt
elkészíti.
A kész tervek birtokában a vállalkozó megkezdheti a tényleges munkavégzést.
Döntési javaslat
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"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Belvíz III. és a Belvíz VIII. megnevezésű beruházásról szóló
beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belvíz III. szerződésmódosítások
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, projekt keretében
megvalósuló belvízvédelmi beruházások lebonyolítására a konzorcium által kötött vállalkozási szerződések
módosításra szorulnak, mivel a projekt mérföldköveinek számító céldátumokban több változás is történt, ezért
ezeket a szerződéseket is a változásokhoz kell igazítani.
Fontos megjegyezni, hogy a szerződésmódosítások kizárólag a teljesítési határidőket érintik.
A szerződésmódosításokkal kapcsolatban 2013.03.27-én faxos szavazás történt, melyre a tagönkormányzatok 1
nap felkészülési időt kaptak.
Mivel a módosítások kizárólag formai elemeket érint, ezért Várfi András polgármester Gyomaendrőd Város
Önkormányzata nevében jóváhagyólag szavazott mind három módosítás esetében.
Kérem a T. Képviselő-testületet a módosítások utólagos elfogadására.
Az alábbi szerződések módosítása vált szükségessé.
Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, projekt
keretében lebonyolítói feladatok ellátására 2011. április 19-én az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és
Adósságkezelő Kft.-vel aláírt megbízási szerződés módosítása
Fenti tárgyú megbízási szerződés módosítása vált szükséges a projekt záró dátumának változása miatt. A
szerződésben eredetileg megszabott teljesítési határidő a Projekt Záró Jelentés Közreműködő Szervezet által
történő elfogadásáig tartott, ugyanakkor ez esetben a szolgáltatás kapcsán kiállított utolsó számla nem lenne
elszámolható, így a várható jelentéstétel előtt egy hónappal a szolgáltatás kifizetése meg kell, hogy történjen. Ezért
a számlázási ütemezést módosítani kellett.
Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, projekt
keretében PR kommunikációs feladatok ellátására 2011. április 19-én a „Csaba Tv” Első Csabai Televíziós Kft.-vel
aláírt megbízási szerződés módosítása
Fenti tárgyú megbízási szerződésben a projekt záró dátumának változása miatt a teljesítési határidőt, valamint az
eddigi teljesítésnek megfelelően a számlázási ütemezést módosítani szükséges. A gyakorlati megvalósítás
megkönnyítése érdekében a kapcsolattartók személye kibővül a projektmenedzsment tagjaival.
Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, projekt
keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására 2011. április 19-én a VM Architekt Kft.-vel aláírt megbízási szerződés
módosítása
Fenti tárgyú megbízási szerződésben a projekt záró dátumának változása miatt, valamint az eddigi teljesítésnek
megfelelően a számlázási ütemezést módosítani szükséges. A gyakorlati megvalósítás megkönnyítése érdekében a
szerződés módosításban a kapcsolattartók személye kibővül a projektmenedzsment tagjaival.
1. döntési javaslat
"Projektmenedzseri szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP
5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011.04.19-én Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő
Kft.-vel lebonyolító tárgyban aláírt megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal fogadja el.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Nyilvánosság biztosítási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP
5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én PR kommunikációs tevékenység tárgyában a
„Csaba Tv” Első Csaba Televíziós Kft.-vel aláírt megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett
tartalommal fogadja el.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Műszaki ellenőri szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP
5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én műszaki ellenőrzés tárgyban a VM Architekt Kft.-vel
aláírt megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal fogadja el.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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Kondoros Nagyközség
attkotmányzata
5553 Kondoros, Hősöktere 4-5.
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásokról szóló beszámoló
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos folyamatban lévő jogi eljárások az alábbiak:
1) védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártérítési per
2) a telepet 2010. május 31-ig üzemeltető Remondis Kft-val szemben jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránt
indított per
1) A hulladéklerakó telep 500 m-es sugarú körzetében levő földrészletekre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
védelmi övezet miatt indult kártérítési perben a Szegedi Ítélőtábla jogerős és végrehajtható ítéletében 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 700 E Ft összegű fellebbezési eljárási költség megfizetésére
kötelezte az alperes önkormányzatokat.
A rá előírt kötelezettségeket Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011 májusában teljesítette.
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
Szegedi Ítélőtábla 2012. március 29-én helybenhagyta a Gyulai Törvényszék döntését, így a perújítási kérelem
jogerősen is elutasításra került.
A bíróság döntése szerint az alperes önkormányzatoknak összesen 78. 778. 307- Ft-ot kell megfizetniük a
felperesek számára (vételár: 47. 480. 000- Ft, kártalanítás: 27.098.307- Ft, perköltség: 3.500.000- Ft, fellebbezési
eljárási költség: 700.000,-Ft).
Az egyes önkormányzatok kötelezettsége:
Gyomaendrőd: 26.650.701-Ft (megfizette)
Szarvas: 30.794.440-Ft (nincs információnk)
Csabacsűd: 3.647.436-Ft (megfizette)
Kétsoprony: 2.576.051-Ft (megfizette)
Kardos: 1.433.765-Ft (megfizette)
Kondoros: 10.375.103-Ft (megfizette)
Csárdaszállás: 945.340-Ft (megfizette)
Örménykút: 976.851-Ft (megfizette)
Hunya: 1.378.620-Ft. (megfizette)
2) A Gyomaendrődi Hulladéklerakó Telep 2004-ben 9 település társulásával (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros,
Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) és Gyomaendrőd Város gesztorságával
valósult meg. Közbeszerzési eljárás eredményeként 2005 októbere és 2010 májusa között a hulladéklerakó telepet a
REMONDIS Kft üzemeltette.
A közbeszerzési eljárásban vesztes fél, az A.S.A. Kft az eljárásban hozott döntést megtámadta. A Legfelsőbb
Bíróság 2009 novemberében a hulladéklerakó telep üzemeltetésére a REMONDIS Kft-val kötött, 10 évre szóló
szerződést érvénytelennek nyilvánította, azonban 6 hónapig hatályában fenntartotta, annak érdekében, hogy a felek
el tudjanak számolni egymással. A felek álláspontja legnagyobb mértékben a II. depónia bekerülési költsége
vonatkozásában tér el. Az önkormányzatok szerint a REMONDIS Kft köteles lett volna az általa beszállított
hulladékmennyiséggel arányosan alapot képezni a II. depónia építési költségeinek fedezetére, figyelemmel az
üzemeltetési szerződésben foglaltakra. A REMONDIS Kft ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az építési
költségre ezután kívántak alapot képezni, mert az I. depónia megtelése véleményük szerint csak 2015-re várható,
vagy még később, valamint az új depóniaépítés helyett töltés magasítással is meg lehet oldani a hulladékok
elhelyezését.
A peren kívüli megegyezés érdekében a tulajdonos önkormányzatok felhatalmazása alapján 2011. március 31-én
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztor megbízta a Smid és Reichert Ügyvédi Irodát (8000
Székesfehérvár, Koronázó tér 1.) az elszámolás előremozdításával. A 2011. júniusi egyeztető tárgyalás során az
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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. 2011 decemberében történt még egy peren kívüli megegyezésre törekvő kísérlet,
amely nem vezetett eredményre. Az ügyvéd úr a keresetlevelet elkészítette és 2012. március 27-én benyújtotta a
teljesítés helye szerint illetékes Gyulai Törvényszékhez. A Gyulai Törvényszék arra való hivatkozással, hogy az
alperes székhelye Budapesten van, áttette az ügyet a Fővárosi Törvényszékhez, mely döntést a tulajdonos
önkormányzatok többsége elfogadta, így az eljárás a Fővárosi Törvényszéken zajlik.
2013. február 6-án lezajlott az első tárgyalás. A tárgyaláson a Remondis ellenkérelmet nyújtott be, melyet a csatolt
melléklet tartalmaz.
Az Önkormányzatok által vitatott jogalap nélküli gazdagodás tekintetében a rekultivációs költségek megfizetésére
vonatkozó igényünk jogalapját a Remondis Kft elismeri, azonban annak mértékét a saját számításaikkal kívánják
alátámasztani.
A II. depónia kérdéskörében sem a keresetünk igényünk jogalapját, sem a pénz visszafizetési igényünket nem
fogadják el, mivel álláspontjuk alapján az Ő díjkalkulációjukban ilyen alapot nem képeztek.
A tárgyaláson további ütközőpontnak minősültek azok a Remondis Kft által felvetett igények melyek az ún.
jövedelem kiesés okozta sérelmek és a szerződésük idő előtti megszűnésé miatti jövedelem kiesés megtérítését
célozták meg.
A következő tárgyalásra 2013. június 17-én kerül sor.
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásokról
szóló beszámolót fogadja el.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Zöldpark Kft. utasítás keretében végzett feladatairól beszámoló
Fekete József ügyvezető, Gurin László ügyvezető
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Kft. elkészítette az utasítás keretében végzett holtág üzemeltetési, sportcsarnok üzemeltetési és
zöldfelület kezelési feladatairól szóló 2012 évi beszámolóját, melyet a csatolt melléklet tartalmazza.

1. döntési javaslat
"Zöldterület gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi zöldterület gazdálkodási beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Sportcsarnok üzemeltetői beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok 2012 évi üzemeltetéséről szóló
beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Holtágüzemeltetési beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

68

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyomaendrődi holtágak 2012. évi üzemeltetéséről készült
beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Településredezési terve 4. sz. részleges módosítása
leállítása.
Kmetykó János főépítész
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő testület!
A 2012 dec. 20-i képviselőtestületi ülésen 710/2012 (XII. 20) Gye. Kt. határozatában a Képviselő testület elrendelte
Gyomaendrőd Város Településredezési terve 4. sz. részleges módosítása elindítását. Az Étv. 9§ (2) szerinti előzetes
véleményezési eljárást elindítottuk, mely során vált nyilvánvalóvá, hogy a rendezési terv módosításához a teljes
külterületre vonatkozó környezeti hatástanulmányt kell készíteni.
A hatástanulmány elkészítése ügyében két cégnél is tájékozódtunk tanulmány készítés költségeivel kapcsolatba.
Mindkét cég 2,5-3 millió Ft-os előzetes szóbeli ajánlatott tett. A fenti határozat előterjesztésében szereplő 1,5 millió
Ft-os tervezési díjjal együtt a tervmódosítás költsége 4-4,5 millió Ft összeget igényelne.
A 2013-as költségvetésben erre fedezetet nem tudunk biztosítani.
A rendezési terv módosítását nem jogszabályi kötelezés miatt indítottuk A képviselő testület döntése alapján preventív jelleggel- a külterületi gazdasági területek bővítése érdekében lenne szükség területhasználati
módosításra. Pénzügyi fedezet hiánya miatt a korábbi gyakorlat folytatásával - eseti döntésekkel, az érdekeltek
finanszírozóként való bevonásával- lehet biztosítani a felmerülő terület felhasználás módosításokat. Ezekben az
esetekben is szükség lesz környezeti hatástanulmány készíttetésére, csak lényegesen kisebb területet érintően,
kisebb költség igénnyel, mely költségek nem az Önkormányzatot terhelik.
Lakossági tájékoztatás ez ügyben még nem történt, költség nem merült fel.
A fentiek miatt Gyomaendrőd Város Településredezési terve 4. sz. részleges módosítása leállítását javaslom.

Döntési javaslat
"„Gyomaendrőd Város Településredezési terve 4. sz. részleges módosítása leállítása.”"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek, hogy az
előterjesztés figyelembe vételével az alábbi határozatot hozza meg:
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a településrendezési terv 4. sz. módosítását a felmerült többlet
költségek fedezet hiánya miatt leállítja.
Gyomaendrőd teljes külterületére vonatkozó gazdasági célú területfelhasználási módosításokat a
településrendezési terv következő kötelező felülvizsgálatakor kell figyelembe venni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 16.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 267/2007. ( XI. 20. ) Gye. Kt. Vkm. Biz. Határozat módosítása
Csényi István
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Kozma Mátyás lakhatási gondjának megoldása érdekében az önkormányzat megvásárolta a Vasút sor 7. szám alatti
ingatlant és 5 évre szóló bérleti szerződést kötött Kozma Mátyással. A bérleti szerződés olyan konstrukcióban
készült, amely egyben adásvételi előszerződés is és a bérleti díj összege a vételár részét képezi. Az öt év leteltével
a befizetett bérleti díj elismerésre kerül vételárként és a felek végleges adásvételi szerződést kötnek, ezáltal a bérlő
az ingatlan tulajdonjogát megszerzi.
Az ügyben 2007. évben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
267/2007. ( XI. 20.) Gye. Kt. Vkm. Biz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
javasolja a Gyomaendrőd, Vasút sor u. 7. szám alatti lakóingatlan ( 7670 hrsz. ) megvásárlását polgármesteri
hatáskörben az alábbi feltételekkel.
1. Kozma Mátyás elfogadja a Vasút sor u. 7. szám alatti ingatlant a határozati javaslatban foglalt feltételekkel. A
nyilatkozat megtételének határideje és módja: a kiértesítésről számított 8 napon belül, írásban.
2. Az adásvételi ajánlat feltételeiről értesíteni kell a Vasút sor u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonosát.
3. Az ingatlan bruttó vételára: 500 eFt.
4. A vételár megfizetése: az adásvételi szerződéssel egyidejűleg.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kozma Mátyás elfogadó nyilatkozatát követően 8 napig tartja az
ajánlatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlant az adásvételi szerződés megkötését, illetve a birtokbavételt
követően bérletbe adja a Kozma Mátyás Gyomaendrőd, Kürt u. 15. szám alatti lakosnak az alábbi bérleti szerződés
tervezet alapján.
Bérleti szerződés
( tervezet )
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
mint bérbeadó,
másrészről
Név:
Kozma Mátyás
Anyja neve:
Dinya Mária
Születési hely, idő:
Endrőd, 1933.08.26.
Lakcím:
Gyomaendrőd, Kürt u. 15.
mint bérlő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek megállapítják, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a gyomaendrődi 7670 hrsz-ú, 36 m2
területű, a természetben Gyomaendrőd, Vasút sor 7. szám alatt fekvő lakásingatlan.
2./ Bérbeadó bérbeadja, bérlő bérbeveszi az 1./ pontban megjelölt lakásingatlant a jelen szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időtartamra.
Felek megállapodnak, hogy az 1./ pont szerinti ingatlan átadásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amely
tartalmazza az ingatlan tartozékait, valamint a berendezési tárgyakat.
3./ Felek megállapodnak, hogy a bérlő az 1./ pont szerinti ingatlan használatáért havonta utólag esedékesen tárgy
hó 15. napjáig 8.340,- Ft, azaz Nyolcezer-háromszáznegyven 00/100 forint/hónap bérleti díjat köteles
megfizetni a bérbeadó által kibocsátott számla alapján.
4./ Felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenőleg a bérlőt terheli az 1./ pont szerinti ingatlan rendeltetésszerű
használatával felmerülő költségek, amelyeket esedékességkor az arra jogosult részére köteles megfizetni.
Bérlő kötelezik magát, hogy a megfizetést igazoló dokumentumokat a bérbeadónak utólag bemutatja.
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5./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja, annak használatát harmadik
személynek semmilyen jogcímen nem engedhetik át, illetve csak a bérbeadónak történt előzetes bejelentés és
a bérbeadó írásbeli hozzájárulása alapján jogosíthat fel harmadik személyt arra, hogy az 1./ pont szerinti
ingatlant velük együtt időlegesen vagy tartósan használja, oda bejelentkezzen.
6./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant rendeltetésszerűen köteles használni, ezen
kötelezettség megszegésével okozott valamennyi kárért teljes mértékben felel.
A bérlő tudomásul veszi, hogy ő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és
berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.
7./ A bérbeadó köteles gondoskodni az épület teherhordó szerkezeti elemeinek ( falak,
tetőszerkezet karbantartásáról; a keletkezett hibák megszüntetéséről.
8./ A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő tartozékokkal,
berendezési tárgyakkal elszámolni.
9./ A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés
követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, illetőleg a hozzátartozó telket, földterületet rongálják vagy
a rendeltetésükkel ellentétesen használják.
10./ A bérlő a szerződést írásban felmondhatja, ha a bérbeadó a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt
lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
11./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérlő a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a 2./ pontban
megjelölt időtartamon belül folyamatosan teljesíti, akkor a jelen bérleti szerződést egyben adásvételi
előszerződésnek tekintik és a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét követő 30 napon belül egymással
végleges adásvételi szerződést kötnek az 1./ pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában.
Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben
kerülhet sor, ha az erre vonatkozó igényét a bérlő a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét megelőző 30 napon
belül írásban bejelenti a bérbeadónak. Amennyiben ezen a határidőn belül ilyen bejelentést a bérlő nem tesz,
akkor a bérbeadót nem terheli a végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződést megkötik, akkor a bérlő
által a 3./ pont alapján fizetett bérleti díjat vételár-résznek tekintik és ennek megfelelően a bérbeadó, mint az
adásvételi szerződés eladója már most kijelenti, hogy a végleges adásvételi szerződésben olyan nyilatkozatot
fog tenni, hogy a teljes vételárat kiegyenlítettnek tekinti és a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez minden
további feltétel nélkül hozzájárul.
12./ A jelen szerződésre egyebekben az 1993. évi LXXVIII. törvénynek (Lakástörvény) a lakáscélú helyiségekre
vonatkozó szabályai, valamint a Ptk-nak az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően
irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés
után írták alá.
Gyomaendrőd, 2007. ………………… hó …….. nap

Bérbeadó

Bérlő

Alulírott Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér u. 4.) a jelen szerződést a mai napon
ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 2007. __________________

Dr. Tímár Gyöngyi
ügyvéd

Kozma Mátyással 2008. január 8. napjával létrejött a bérleti szerződés. A szerződés 11. pontjában leírtak szerint az
öt év alatt a bérleti díjat hiánytalanul megfizette, az adásvételre a nyilatkozatot megtette.
Az adásvételi szerződés megkötéséhez módosítani kell a határozat 4. pontját, „A vételár megfizetése: az adásvételi
szerződéssel egyidejűleg.” szövegrész nem felel meg a bérleti szerződés 11. pontjában leírt folyamatos
teljesítésnek.
A határozat 4. pontját a következők szerint kell módosítani.
A vételár megfizetése a határozatban szereplő bérleti szerződés 11. pontjában leírt folyamatos teljesítéssel valósul
meg.
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Döntési javaslat
"Határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
267/2007. ( XI. 20.) Gye. Kt. Vkm. Biz. Határozatát az alábbira módosítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
javasolja a Gyomaendrőd, Vasút sor u. 7. szám alatti lakóingatlan ( 7670 hrsz. ) megvásárlását polgármesteri
hatáskörben az alábbi feltételekkel.
1. Kozma Mátyás elfogadja a Vasút sor u. 7. szám alatti ingatlant a határozati javaslatban foglalt feltételekkel. A
nyilatkozat megtételének határideje és módja: a kiértesítésről számított 8 napon belül, írásban.
2. Az adásvételi ajánlat feltételeiről értesíteni kell a Vasút sor u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonosát.
3. Az ingatlan bruttó vételára: 500 eFt.
4. A vételár megfizetése a határozatban szereplő bérleti szerződés 11. pontjában leírt folyamatos teljesítéssel
valósul meg.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kozma Mátyás elfogadó nyilatkozatát követően 8 napig tartja az
ajánlatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlant az adásvételi szerződés megkötését, illetve a birtokbavételt
követően bérletbe adja a Kozma Mátyás Gyomaendrőd, Kürt u. 15. szám alatti lakosnak az alábbi bérleti szerződés
tervezet alapján.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
( tervezet )
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
mint bérbeadó,
másrészről
Név:
Kozma Mátyás
Anyja neve:
Dinya Mária
Születési hely, idő:
Endrőd, 1933.08.26.
Lakcím:
Gyomaendrőd, Kürt u. 15.
mint bérlő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek megállapítják, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a gyomaendrődi 7670 hrsz-ú, 36 m2
területű, a természetben Gyomaendrőd, Vasút sor 7. szám alatt fekvő lakásingatlan.
2./ Bérbeadó bérbeadja, bérlő bérbeveszi az 1./ pontban megjelölt lakásingatlant a jelen szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időtartamra.
Felek megállapodnak, hogy az 1./ pont szerinti ingatlan átadásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amely
tartalmazza az ingatlan tartozékait, valamint a berendezési tárgyakat.
3./ Felek megállapodnak, hogy a bérlő az 1./ pont szerinti ingatlan használatáért havonta utólag esedékesen tárgy
hó 15. napjáig 8.340,- Ft, azaz Nyolcezer-háromszáznegyven 00/100 forint/hónap bérleti díjat köteles
megfizetni a bérbeadó által kibocsátott számla alapján.
4./ Felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenőleg a bérlőt terheli az 1./ pont szerinti ingatlan rendeltetésszerű
használatával felmerülő költségek, amelyeket esedékességkor az arra jogosult részére köteles megfizetni.
Bérlő kötelezik magát, hogy a megfizetést igazoló dokumentumokat a bérbeadónak utólag bemutatja.
5./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja, annak használatát harmadik
személynek semmilyen jogcímen nem engedhetik át, illetve csak a bérbeadónak történt előzetes bejelentés és
a bérbeadó írásbeli hozzájárulása alapján jogosíthat fel harmadik személyt arra, hogy az 1./ pont szerinti
ingatlant velük együtt időlegesen vagy tartósan használja, oda bejelentkezzen.
6./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant rendeltetésszerűen köteles használni, ezen
kötelezettség megszegésével okozott valamennyi kárért teljes mértékben felel.
A bérlő tudomásul veszi, hogy ő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és
berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.
7./ A bérbeadó köteles gondoskodni az épület teherhordó szerkezeti elemeinek ( falak,
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tetőszerkezet karbantartásáról; a keletkezett hibák megszüntetéséről.
8./ A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő tartozékokkal,
berendezési tárgyakkal elszámolni.
9./ A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés
követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, illetőleg a hozzátartozó telket, földterületet rongálják vagy
a rendeltetésükkel ellentétesen használják.
10./ A bérlő a szerződést írásban felmondhatja, ha a bérbeadó a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt
lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
11./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérlő a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a 2./ pontban
megjelölt időtartamon belül folyamatosan teljesíti, akkor a jelen bérleti szerződést egyben adásvételi
előszerződésnek tekintik és a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét követő 30 napon belül egymással
végleges adásvételi szerződést kötnek az 1./ pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában.
Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben
kerülhet sor, ha az erre vonatkozó igényét a bérlő a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét megelőző 30 napon
belül írásban bejelenti a bérbeadónak. Amennyiben ezen a határidőn belül ilyen bejelentést a bérlő nem tesz,
akkor a bérbeadót nem terheli a végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződést megkötik, akkor a bérlő
által a 3./ pont alapján fizetett bérleti díjat vételár-résznek tekintik és ennek megfelelően a bérbeadó, mint az
adásvételi szerződés eladója már most kijelenti, hogy a végleges adásvételi szerződésben olyan nyilatkozatot
fog tenni, hogy a teljes vételárat kiegyenlítettnek tekinti és a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez minden
további feltétel nélkül hozzájárul.
12./ A jelen szerződésre egyebekben az 1993. évi LXXVIII. törvénynek (Lakástörvény) a lakáscélú helyiségekre
vonatkozó szabályai, valamint a Ptk-nak az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően
irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés
után írták alá.
Gyomaendrőd, 2007. ………………… hó …….. nap

Bérbeadó

Bérlő

Alulírott Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér u. 4.) a jelen szerződést a mai napon
ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 2007. __________________

Dr. Tímár Gyöngyi
ügyvéd

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 14.
Felelős: Betkó József
Hivatali felelős: Csényi István
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