ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi Társulás
2013. május 30.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Intézményi közös fenntartására létrehozott társulási megállapodás
felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Intézményi Társulás

Tisztelt Képviselő-testületek!
2012 decemberében tárgyalták az önkormányzatok az intézmény fenntartására létrehozott önkormányzati társulási
megállapodás felülvizsgálata eredményeként elkészített okirat tervezetét. A szavazati arányok esetében (5.2. pont)
nem született döntés, egyebekben az elfogadáshoz szükséges konszenzus biztosított volt. Az eltelt időszakban
bekövetkezett szervezti változásokat, a tervezeten keresztülvezettük, Térségi Humánsegítő Szolgálat beolvadása a
Térségi Szociális Gondozási Központba.
A társulási megállapodás elfogadásához az önkormányzatok minősített többsége szükséges. A közös
megbeszélésen kialakítandó kunszenzust követően a társulási megállapodást önálló ülés keretében minősített
többséggel az egyes önkormányzatoknak kell elfogadni. A társulási megállapodás felülvizsgálatát ebben a hónapban
be kell fejezni, mert június első hetében a Magyar Államkincstárhoz az elfogadott okiratot be kell nyújtani. A
hatálybalépés időpontjául július elsejét javasoljuk meghatározni, így a törvényben meghatározott határidő teljesül. A
társulási megállapodás tervezetét megküldtük előzetes véleményezésre a Magyar Államkincstár részére. A javasolt
változtatásokat a döntési javaslatban sárgával kiemeltem. Javaslat érkezett továbbá a képviselői egyeztetések és a
képviselő testületek döntéseit követően is a tervezethez, melyet zöld színnel emeltem ki. Javaslom a Tisztelt
Képviselő-testületeknek, hogy a módosításokkal együtt fogadják el a társulási megállapodást! Hunya Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta módosításokkal a társulási megállapodást, így nekik nem
szükséges döntést hozni.

1. döntési javaslat
"Intézményi közös fenntartására létrehozott társulási megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülkete a 2011. évi CLXXXIX tv. 88. §-ban biztosított
jogkörében eljárva Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint fogadja el:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete valamint Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-ában biztosított jogukkal élve
megállapodnak (a továbbiakban: társulási megállapodás) arról, hogy a társulási megállapodás 4. pontjában
meghatározott önkormányzati feladatokat társulási formában (a továbbiakban: társulás) látják el a következők
szerint:
1. A társulás neve, székhelye:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
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2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
képviselő: a település polgármestere
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz.
képviselő: a település polgármestere
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz.
képviselő: a település polgármestere
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
a) Gyomaendrőd Város lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 14.331 fő
b) Csárdaszállás Község lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 486 fő
c) Hunya Község lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 678 fő
4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
A társulás általános jogutódja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi társulásnak, jogi személyiséggel
rendelkezik.
4.1 A Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörökből:
4.1.1 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
4.1.2 óvodai ellátás;
4.1.3 kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
4.1.4 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
4.1.5 a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
4.1.6 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
4.1.7 közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
4.1.8 az intézmények belső ellenőrzési rendszerének működtetése.
5. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány:
5.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják. A
polgármester tartós akadályoztatása esetén a társulási tag önkormányzatot a képviselő mandátummal rendelkező
alpolgármester képviseli.
5.2 A társulási tanácsot az éves munkaprogram szerinti időpontra, változó helyszínnel a társulási tanács elnöke hívja
össze.
„A) alternatíva”
5.3 A társulási tanács tagjai tagonként 1-1 szavazattal rendelkeznek.
„B) alternatíva”
5.4 A társulási tanács tagjai közül Gyomaendrőd 5, Hunya 3, Csárdaszállás 2 szavazattal rendelkezik.
5.5. A társulást az elnök képviseli, akit a tagok saját
maguk közül nyílt szavazással minősített többséggel választanak.
5.6. A társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el
6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
6.1 A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen
van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
képviselők szavazatainak több mint a felét.
6.2 Minősített többség szükséges mindazokban a kérdésekben, amelyekben a társulás tagjai a Mötv.( .
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés,
vezetői megbízás; társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás, megállapodás
külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás; intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;) rendelkezései szerint önálló döntéshozatal
esetén is minősített döntést hozhatnak. Minősített többség szükséges továbbá azon döntések esetében melyek
során az egyes tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége az 1 millió Ft-ot azaz Egymillió Ft-ot meghaladja.
6.3 A minősített többséghez a társulást alkotó valamennyi tag igen szavazata szükséges.
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7. Közös fenntartású intézmények megnevezése:
1. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
2. Térségi Szociális Gondozási Központ
8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
8.1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az
alábbiak szerint biztosítják:
a)
A feladat ellátáshoz biztosított állami támogatást / Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települések
Önkormányzati Társulása - az intézményvezető kimutatása alapján - igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról a
támogatás alapját képező igény keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b) A működési kiadásoknak az állami támogatás és saját bevétel által nem fedezett települési telephelyre eső részét,
az tag önkormányzat köteles a saját költségvetéséből az állami támogatásutalással azonos ütemezésben biztosítani,
amelynek közigazgatási területén működik a telephely. Amennyiben az adott önkormányzat nem a fentiek szerint
biztosítja az önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli felhívást követő 30 nap eredménytelen elteltét
követően az előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító önkormányzatok jogosultak a késedelmi
kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, illetve az írásban közölt és nem
vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat felé az azonnali beszedési megbízást kiadni.
8. 2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya működéséhez szükséges
pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják:
a)
A szociális feladatok állami támogatását Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települések Önkormányzati
Társulása - az intézmény vezetője által összegzett a tag települési önkormányzatok valamint az intézményvezető,
kimutatása alapján- igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról az állami támogatás alapját képező igény
keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b)
A működési kiadásoknak a szociális feladatok állami támogatása és a telephelyen beszedett saját bevétele
által nem fedezett részét az egyes telephelyek tekintetében a település szerinti tag önkormányzat saját
költségvetéséből köteles biztosítani, az állami támogatás utalásával azonos ütemezésben. Az állami támogatásból
és saját bevételekből esetlegesen meg nem térülő költségek fentiek szerinti megtérítését csak a település
közigazgatási területén teljesített szociális alapellátás vonatkozásában kérheti a Társulási Tanács. Amennyiben az
adott önkormányzat nem a fentiek szerint biztosítja az önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli
felhívás kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltét követően az intézmény vezetője jogosult a telephely
működését átszervezni, figyelemmel az erre vonatkozó szakmai előírásokban meghatározottakra. A telephely
működésével kapcsolatban a fenti meghatározottak miatt előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító
önkormányzatok jogosultak a késedelmi kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat
kétszerese, illetve az írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat
számlájával szemben az azonnali beszedési megbízást benyújtani.
c)
A közös igazgatás költségét, amennyiben nem térül meg az állami támogatásból és a saját bevételből, azt
Gyomaendrőd Város Önkormányzata viseli
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
A társulás tagjai a pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást,
felhatalmazó nyilatkozatot adnak, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi
szolgáltatóhoz.
10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának
rendje:
10. 1. A társult települési önkormányzatok biztosítják a közösen fenntartott intézmények működéséhez szükséges
anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
10. 2. A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei:
a)
Az egyes telephelyek által használt ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat tulajdonában marad, a
telephelyeken már meglévő ingóságok ugyancsak az önkormányzatok tulajdonában maradnak melyet tételes leltár
műszaki állapot meghatározást követően a közösen fenntartott intézmény használatába ad, azzal, hogy az csak az
átadó önkormányzat helye szerinti telephelyen hasznosítható. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
b) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő azon ingó és ingatlan vagyongyarapodásról melyet nem a társult
önkormányzat biztosított és nem maradt települési önkormányzati tulajdonban a társulás megszűnése esetén, a
települési önkormányzatok által teljesített hozzájárulás arányában kerül megosztásra
11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések:
1.
Az intézmény vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki, mely egyben ellátja az irányító
szerv
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jogosultságait is.
2.
Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a társulás székhelye szerinti tag önkormányzat
polgármestere gyakorolja a feladat ellátásban érintett tag önkormányzatok polgármestereinek előzetes írásbeli
egyetértésével.
12. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
12.1 Az alapellátás igénybevétele írásban kezdeményezhető a Gyomaendrődi Önkormányzati Közös Hivatalban
(továbbiakban: közös hivatal), vagy a társulás által fenntartott intézmény vezetőjénél. A közös hivatalban benyújtott
kérelmet haladéktalanul 3 napon belül továbbítja az intézmény vezetőjének, aki a kérelemre hozott határozatot
annak meghozatalától számított 3 napon belül köteles megküldeni a társult önkormányzat polgármesterének. Az
ellátás megszűnéséről értesíteni kell az igénybevétel helye szerinti társult önkormányzat polgármesterét.
12.2 A szakosított ellátás igénybe vételének kezdeményezésére, igénybevételére, az ellátás megszűnésére
irányadóak a fenti szabályok.
13. A társulás működéséről történő beszámolás kötelezettség:
A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1.
a társulás tevékenységéről,
2.
pénzügyi helyzetéről,
3.
a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.
14. A társulás működésének ellenőrzési rendje:
A közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és hatásköröket, az általános
felügyeletet a Társulási Tanács gyakorolja, a szakmai felügyeletet a jogszabályokban meghatározott szervek látják
el. Az intézmények felügyeleti szervének operatív feladatait a Társulási Tanács gyakorolja. A társulási döntések
végrehajtásával járó feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.
A társulás és az általa fenntartott intézmények működésével kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat a társulás
által fenntartott belső ellenőr a Társulási Tanács által jóváhagyott ellenőrzési ütemterv szerint látja el.
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményeket a tagok, szakmai, törvényességi, célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrizhetik.
A fenntartott intézmények tevékenységéről az intézmény szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény
vezetője legalább évente egyszer beszámol, a Társulási Tanácsnak.
15. A megállapodás módosításának feltételei:
A megállapodás módosítására vonatkozó kérelmet a Társulási Tanács elnökénél írásban kell benyújtani. Az elnök
köteles a kezdeményezés kézhezvételét követően haladéktalanul 3 napon belül megküldeni azt a Társulási Tanács
tagjainak és megtárgyalása érdekében 15 napon belül összehívni a Társulási Tanácsot. Az elnök a Társulási Tanács
ülését követő 8 napon belül köteles a kérelmet, a Társulási Tanács véleményével a társult önkormányzatoknak
megküldeni.
16. A társuláshoz történő csatlakozás
A társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat, amennyiben írásban nyilatkozik a társulás célkitűzéseinek, a
tagsággal járó ismert kötelezettségek vállalásáról, teljesítéséről. Csatlakozni naptári év első napjától lehet,
amennyiben a csatlakozni kívánó írásbeli kérelmét, kötelezettségvállaló nyilatkozatát a csatlakozás évét megelőző
év június 30-ig benyújtja a társulás elnökénél. Az elnök a kérelmet 8 napon belül köteles a társulás tagjainak írásban
megküldeni.
17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:
17.1. A társulásból kiválni naptári év végével lehet. A kiváló tag kiválási szándékát köteles a tárgyév június 30-ig
írásban bejelenteni a társulás elnökénél, aki ezt köteles 8 napon belül megküldeni a Társulási Tanács tagjainak. A
kiválási szándékot bejelentő kérelmében köteles bemutatni, hogy a kiválás időpontjáig vállalt a társulással szemben
fennálló kötelezettségeinek hogyan tesz eleget. Amennyiben a kiváló tag vállalt kötelezettségeit a kiválás időpontjáig
nem teljesíti, úgy a nem vitatott követelés erejéig a Társulási Tanács jogosult a kiválást követő 30 napig azonnali
beszedési jogosultságával élni.
17.2. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, akinek képviselője a
Társulási Tanács munkájában legalább egy fél éven keresztül az erre történő írásbeli felhívást követő két Társulási
Tanácsi ülésen sem vesz részt, és szavazati jogát nem gyakorolja. A Társulási Tanács elnöke köteles az írásbeli
figyelmeztetést a kizárással érintett önkormányzat képviselő-testületének is megküldeni. Kizárható továbbá az a tag
is, aki az erre történő írásbeli felszólítást követő 15 napon belül okiratban vállalt pénzügyi kötelezettségének nem
5

tesz eleget és a számlájával szemben kibocsátott azonnali beszedési megbízás eredményre nem vezetett.
18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:
A társulás megszűnése esetén a társulás vagyona olyan arányban illeti meg a tagokat amilyen arányban annak
létrejöttéhez anyagilag hozzájárultak. Amennyiben ez bármely oknál fogva nem állapítható meg, úgy a társulási
megállapodás aláírása évében kimutatott lakosság arányában kell a vagyont felosztani, társulás elnöke által
elkészített a Társulási Tanács által elfogadott vagyonmérleg alapján.
A társulási megállapodás a társult önkormányzatok által történő elfogadást követően 2013. július 1. napján lép
hatályba és határozatlan időre szól. Hatálybalépésével a tagok által korábban megkötött Intézményi Társukási
Megállapodás hatályát veszti.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás működése során
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon
kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre,
megegyezésre.
A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a társulást alkotó
települési önkormányzat képviselő-testülete nevében -akaratukkal mindenben megegyezően - saját kezű aláírással
látják el.
Gyomaendrőd, 2013. május ….
Petneházi Bálintné
Csárdaszállás Község
polgármestere

Petényi Szilárdné
Hunya Község
polgármestere

Várfi András
Gyomaendrőd Város
polgármestere

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"Intézményi közös fenntartására létrehozott társulási megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 88. § -ban biztosított
jogkörében eljárva a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint fogadja el:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete valamint Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-ában biztosított jogukkal élve
megállapodnak (a továbbiakban: társulási megállapodás) arról, hogy a társulási megállapodás 4. pontjában
meghatározott önkormányzati feladatokat társulási formában (a továbbiakban: társulás) látják el a következők
szerint:
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1. A társulás neve, székhelye:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
képviselő: a település polgármestere
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz.
képviselő: a település polgármestere
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz.
képviselő: a település polgármestere
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
a) Gyomaendrőd Város lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 14.331 fő
b) Csárdaszállás Község lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 486 fő
c) Hunya Község lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 678 fő
4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
A társulás általános jogutódja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi társulásnak, jogi személyiséggel
rendelkezik.
4.1 A Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörökből:
4.1.1 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
4.1.2 óvodai ellátás;
4.1.3 kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
4.1.4 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
4.1.5 a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
4.1.6 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
4.1.7 közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
4.1.8 az intézmények belső ellenőrzési rendszerének működtetése.
5. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány:
5.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják. A
polgármester tartós akadályoztatása esetén a társulási tag önkormányzatot a képviselő mandátummal rendelkező
alpolgármester képviseli.
5.2 A társulási tanácsot az éves munkaprogram szerinti időpontra, változó helyszínnel a társulási tanács elnöke hívja
össze.
„A) alternatíva”
5.3 A társulási tanács tagjai tagonként 1-1 szavazattal rendelkeznek.
„B) alternatíva”
5.4 A társulási tanács tagjai közül Gyomaendrőd 5, Hunya 3, Csárdaszállás 2 szavazattal rendelkezik.
5.5. A társulást az elnök képviseli, akit a tagok saját
maguk közül nyíltszavazással minősített többséggel választanak.
5.6. A társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el
6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
6.1 A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen
van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
képviselők szavazatainak több mint a felét.
6.2 Minősített többség szükséges mindazokban a kérdésekben, amelyekben a társulás tagjai a Mötv.( .
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés,
vezetői megbízás; társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás, megállapodás
külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás; intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;) rendelkezései szerint önálló döntéshozatal
esetén is minősített döntést hozhatnak. Minősített többség szükséges továbbá azon döntések esetében melyek
során az egyes tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége az 1 millió Ft-ot azaz Egymillió Ft-ot meghaladja.
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6.3 A minősített többséghez a társulást alkotó valamennyi tag igen szavazata szükséges.
7. Közös fenntartású intézmények megnevezése:
1. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
2. Térségi Szociális Gondozási Központ
8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
8.1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az
alábbiak szerint biztosítják:
a) A feladat ellátáshoz biztosított állami támogatást / Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települések
Önkormányzati Társulása - az intézményvezető kimutatása alapján - igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról a
támogatás alapját képező igény keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b) A működési kiadásoknak az állami támogatás és saját bevétel által nem fedezett települési telephelyre eső részét,
az tag önkormányzat köteles a saját költségvetéséből az állami támogatásutalással azonos ütemezésben biztosítani,
amelynek közigazgatási területén működik a telephely. Amennyiben az adott önkormányzat nem a fentiek szerint
biztosítja az önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli felhívást követő 30 nap eredménytelen elteltét
követően az előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító önkormányzatok jogosultak a késedelmi
kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, illetve az írásban közölt és nem
vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat felé az azonnali beszedési megbízást kiadni.
8. 2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya működéséhez szükséges
pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják:
a)
A szociális feladatok állami támogatását Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települések Önkormányzati
Társulása - az intézmény vezetője által összegzett a tag települési önkormányzatok valamint az intézményvezető,
kimutatása alapján- igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról az állami támogatás alapját képező igény
keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b)
A működési kiadásoknak a szociális feladatok állami támogatása és a telephelyen beszedett saját bevétele
által nem fedezett részét az egyes telephelyek tekintetében a település szerinti tag önkormányzat saját
költségvetéséből köteles biztosítani, az állami támogatás utalásával azonos ütemezésben. Az állami támogatásból
és saját bevételekből esetlegesen meg nem térülő költségek fentiek szerinti megtérítését csak a település
közigazgatási területén teljesített szociális alapellátás vonatkozásában kérheti a Társulási Tanács. Amennyiben az
adott önkormányzat nem a fentiek szerint biztosítja az önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli
felhívás kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltét követően az intézmény vezetője jogosult a telephely
működését átszervezni, figyelemmel az erre vonatkozó szakmai előírásokban meghatározottakra. A telephely
működésével kapcsolatban a fenti meghatározottak miatt előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító
önkormányzatok jogosultak a késedelmi kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat
kétszerese, illetve az írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat
számlájával szemben az azonnali beszedési megbízást benyújtani.
c)
A közös igazgatás költségét, amennyiben nem térül meg az állami támogatásból és a saját bevételből, azt
Gyomaendrőd Város Önkormányzata viseli
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
A társulás tagjai a pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást,
felhatalmazó nyilatkozatot adnak, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi
szolgáltatóhoz.
10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának
rendje:
10. 1. A társult települési önkormányzatok biztosítják a közösen fenntartott intézmények működéséhez szükséges
anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
10. 2. A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei:
a)
Az egyes telephelyek által használt ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat tulajdonában marad, a
telephelyeken már meglévő ingóságok ugyancsak az önkormányzatok tulajdonában maradnak melyet tételes leltár
műszaki állapot meghatározást követően a közösen fenntartott intézmény használatába ad, azzal, hogy az csak az
átadó önkormányzat helye szerinti telephelyen hasznosítható. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
b) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő azon ingó és ingatlan vagyongyarapodásról melyet nem a társult
önkormányzat biztosított és nem maradt települési önkormányzati tulajdonban a társulás megszűnése esetén, a
települési önkormányzatok által teljesített hozzájárulás arányában kerül megosztásra
11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések:
1.
Az intézmény vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki, mely egyben ellátja az irányító
szerv
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jogosultságait is.
2.
Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a társulás székhelye szerinti tag önkormányzat
polgármestere gyakorolja a feladat ellátásban érintett tag önkormányzatok polgármestereinek előzetes írásbeli
egyetértésével.
12. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
12.1 Az alapellátás igénybevétele írásban kezdeményezhető a Gyomaendrődi Önkormányzati Közös Hivatalban
(továbbiakban: közös hivatal), vagy a társulás által fenntartott intézmény vezetőjénél. A közös hivatalban benyújtott
kérelmet haladéktalanul 3 napon belül továbbítja az intézmény vezetőjének, aki a kérelemre hozott határozatot
annak meghozatalától számított 3 napon belül köteles megküldeni a társult önkormányzat polgármesterének. Az
ellátás megszűnéséről értesíteni kell az igénybevétel helye szerinti társult önkormányzat polgármesterét.
12.2 A szakosított ellátás igénybe vételének kezdeményezésére, igénybevételére, az ellátás megszűnésére
irányadóak a fenti szabályok.
13. A társulás működéséről történő beszámolás kötelezettség:
A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1.
a társulás tevékenységéről,
2.
pénzügyi helyzetéről,
3.
a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.
14. A társulás működésének ellenőrzési rendje:
A közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és hatásköröket, az általános
felügyeletet a Társulási Tanács gyakorolja, a szakmai felügyeletet a jogszabályokban meghatározott szervek látják
el. Az intézmények felügyeleti szervének operatív feladatait a Társulási Tanács gyakorolja. A társulási döntések
végrehajtásával járó feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.
A társulás és az általa fenntartott intézmények működésével kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat a társulás
által fenntartott belső ellenőr a Társulási Tanács által jóváhagyott ellenőrzési ütemterv szerint látja el.
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményeket a tagok, szakmai, törvényességi, célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrizhetik.
A fenntartott intézmények tevékenységéről az intézmény szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény
vezetője legalább évente egyszer beszámol, a Társulási Tanácsnak.
15. A megállapodás módosításának feltételei:
A megállapodás módosítására vonatkozó kérelmet a Társulási Tanács elnökénél írásban kell benyújtani. Az elnök
köteles a kezdeményezés kézhezvételét követően haladéktalanul 3 napon belül megküldeni azt a Társulási Tanács
tagjainak és megtárgyalása érdekében 15 napon belül összehívni a Társulási Tanácsot. Az elnök a Társulási Tanács
ülését követő 8 napon belül köteles a kérelmet, a Társulási Tanács véleményével a társult önkormányzatoknak
megküldeni.
16. A társuláshoz történő csatlakozás
A társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat, amennyiben írásban nyilatkozik a társulás célkitűzéseinek, a
tagsággal járó ismert kötelezettségek vállalásáról, teljesítéséről. Csatlakozni naptári év első napjától lehet,
amennyiben a csatlakozni kívánó írásbeli kérelmét, kötelezettségvállaló nyilatkozatát a csatlakozás évét megelőző
év június 30-ig benyújtja a társulás elnökénél. Az elnök a kérelmet 8 napon belül köteles a társulás tagjainak írásban
megküldeni.
17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:
17.1. A társulásból kiválni naptári év végével lehet. A kiváló tag kiválási szándékát köteles a tárgyév június 30-ig
írásban bejelenteni a társulás elnökénél, aki ezt köteles 8 napon belül megküldeni a Társulási Tanács tagjainak. A
kiválási szándékot bejelentő kérelmében köteles bemutatni, hogy a kiválás időpontjáig vállalt a társulással szemben
fennálló kötelezettségeinek hogyan tesz eleget. Amennyiben a kiváló tag vállalt kötelezettségeit a kiválás időpontjáig
nem teljesíti, úgy a nem vitatott követelés erejéig a Társulási Tanács jogosult a kiválást követő 30 napig azonnali
beszedési jogosultságával élni.
17.2. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, akinek képviselője a
Társulási Tanács munkájában legalább egy fél éven keresztül az erre történő írásbeli felhívást követő két Társulási
Tanácsi ülésen sem vesz részt, és szavazati jogát nem gyakorolja. A Társulási Tanács elnöke köteles az írásbeli
figyelmeztetést a kizárással érintett önkormányzat képviselő-testületének is megküldeni. Kizárható továbbá az a tag
is, aki az erre történő írásbeli felszólítást követő 15 napon belül okiratban vállalt pénzügyi kötelezettségének nem
9

tesz eleget és a számlájával szemben kibocsátott azonnali beszedési megbízás eredményre nem vezetett.
18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:
A társulás megszűnése esetén a társulás vagyona olyan arányban illeti meg a tagokat amilyen arányban annak
létrejöttéhez anyagilag hozzájárultak. Amennyiben ez bármely oknál fogva nem állapítható meg, úgy a társulási
megállapodás aláírása évében kimutatott lakosság arányában kell a vagyont felosztani, társulás elnöke által
elkészített a Társulási Tanács által elfogadott vagyonmérleg alapján.
A társulási megállapodás a társult önkormányzatok által történő elfogadást követően 2013. július 1. napján lép
hatályba és határozatlan időre szól. Hatálybalépésével a tagok által korábban megkötött Intézményi Társukási
Megállapodás hatályát veszti.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás működése során
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon
kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre,
megegyezésre.
A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a társulást alkotó
települési önkormányzat képviselő-testülete nevében -akaratukkal mindenben megegyezően - saját kezű aláírással
látják el.
Gyomaendrőd, 2013. május ….
Petneházi Bálintné
Csárdaszállás Község
polgármestere

Petényi Szilárdné
Hunya Község
polgármestere

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Várfi András
Gyomaendrőd Város
polgármestere

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási
Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Kistérségi Óvoda 2012. évi zárszámadása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Intézményi Társulás

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények zárszámadása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves zárszámadásának részét képezi, melynek
elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az önkormányzat költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához, mely a társulás által fenntartott intézmények zárszámadási
beszámolóját is tartalmazza a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat, valamint a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi beszámolóját.
2012. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként:
Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 10.559 E Ft, ebből
kiutalatlan támogatás összege 9.337 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 10.559 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél
2 E Ft, melyből a kiutalatlan támogatás összege 0 E Ft.
- Feladattal terhelt pénzmaradvány: 2 E Ft, mely működési célú.
- Szabad pénzmaradvány: nincs
Kérem a Tisztelt Társulást, hogy az intézmények 2012. évi zárszámadási beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat
"Intézményi társulás által fenntartott intézmények 2012. évi zárszámadási beszámolója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő Szolgálat, valamint Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi zárszámadási beszámolóját elfogadja és jóváhagyja az
intézmények 2012. évi pénzmaradvány összegeit (Térségi Szociális Gondozási Központ 10.559 E Ft, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2 E Ft).
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

12

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

Tóth-Vitáris Erika

intézményvezető

gazdasági vezető

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
n
k
ellátás i
ek
étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés öss
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

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

eFt-ban
230 075
59 667

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

250 836
522 974
0
0
0
522 974

251639
544 304
0
0
918
545 222

251638
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

Térségi Humánsegítő Szolgálat
2012. évi bevételei és kiadásai
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési c.tám.
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•
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38
39281

100,0
100,0
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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
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•
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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. április 5.

Módosított ei.

Teljesítés

67

68

Telj. / Mód. Ei
%-ban
101,49

36

37

102,78

20197

20197

100,0

20300

20302

100,01

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Összefoglaló jelentés a 2012 évi belső ellenőrzésekről-Kistérségi Intézmények
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Jelen előterjesztésben az Intézményi Társulás Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012.
évi ellenőrzéseiről készült összefoglaló jelentést.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási
megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírt belső
ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál.
I. A belső ellenőrzési által végzett tevékenység bemutatása
A belső ellenőrzési feladatokat 2012. évben megbízási szerződés alapján a békéscsabai székhelyű Cs. A. Cs. Kft.
látta el.
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 az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésüket a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
elkészítették
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 44/2011. (XI. 23.) számú határozatával elfogadásra került
az összes ellenőrzésből a társulás intézményeire vonatkozó 2 ellenőrzési feladat, mely a 2011. évi normatív állami
hozzájárulás elszámolásának ellenőrzésére és a Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás, pályázati eszközök felhasználása ellenőrzésére terjedt ki.
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 a 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 CS.A.CS. Kft által készített alábbi beszámoló jelentés összefoglalóan tartalmazza a 2012. évben végrehajtott
társulást érintő belső ellenőrzések legfontosabb megállapításait, valamint az ellenőrzött szervezet reagálását és az
általa készített intézkedési tervet.
II. Az ellenőrzések főbb megállapításai, javaslatai, valamint azok hasznosulása
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
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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.
Intézkedési terv készítése nem került előírásra.
A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati
eszközök felhasználása (192-/2012)
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.
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.
Az intézmény vezetője az ellenőrzéssel kapcsolatosan a következő intézkedési tervet készítette el:
A 2012. május 2-án kelt 192-4/2012 iktatószámú belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban intézményünk az alábbi
reagálást teszi:
Intézményünk a 2010-2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés megállapításaival egyetért, azt egy pontban
sem vitatja.
Az ellenőrzéssel feltárt hiányosságok megszüntetésére intézményünk az alábbi intézkedéséket tette/teszi meg:
1. A hiányzó megismerési nyilatkozatokat pótoltuk, a jövöben a szabályzatok részeként lefűzésre kerülnek a
szabályzatok mellékletekén.
2. A selejtezési jegyzőkönyvek az ellenőrzéssel egyidejűleg javításra kerültek, a későbbiekben ügyelni fogunk
a pontos megsemmisítés megjelölésére.
3. A POLISZ rendszerbeli probléma az ellenőrzés ideje alatt javításra került a program készítői által.
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4. A saját rezsis beruházáshoz tartozó ÁFA visszaigénylést önrevízió keretében javítani fogjuk.
5. Intézményünk tulajdonában lévő Támogató Szolgálati feladatokat ellátó gépkocsi után cégautó adó fizetési
kötelezettség nem terheli intézményünket, melyre APEH állásfoglalást kértünk. Az APEH állásfoglalás
egyértelműen alátámasztja, hogy a Támogató Szolgálati feladatokat ellátó 8+1 személyes OPEL VIVARO
mentes a cégautó adó fizetési kötelezettség alól.
6. A számlázó progam racionalizálása intézményünktől független, többször tettünk javaslatot arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni és csökkenteni a számlázási időt és a számlázás kapcsán felmerülő
költségeket (papír, festékpatron). 2012. április hónaptól a rendszerben változás történt, mellyel elérhetővé
vált, hogy egy személy részére akkor is egy számlát állítsunk ki, ha többféle szolgáltatást vesz igénybe
intézményünktől (pl: szociális étkezés + étel kiszállítás + házigondozás), ezáltal megtakarítást érhetünk el a
papír és nyomtató festék felhasználás területén.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat
alapján elfogadni.

Döntési javaslat
"Összefoglaló jelentés a 2012 évi belső ellenőrzésekről-Kistérségi Intézmények "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló
jelentést elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme pályázat benyújtásával kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője az alábbi kéréssel fordult az
Intézményi Társuláshoz:
„Intézményünk pályázatot szeretne benyújtani a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú „Roma emberek képzésbe
ágyazott foglalkoztatása a szociális gyermekjóléti ellátórendszerben” című projekt keretében a képzésből kikerülő
roma nők foglalkoztatására, melyhez a Tisztelt Fenntartó engedélyét, hozzájárulását kérem.
A pályázat rövid ismertetése:
A pályázati kiírás keretében szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve fenntartói
pályázhatnak, az intézmény alapításának dátumától függetlenül. Intézmény kizárólag abban az esetben
pályázhat, amennyiben önállóan működő és gazdálkodó szervezet. Ebben az esetben is szükséges a
fenntartó hozzájárulása a pályázat benyújtásához (pályázati útmutató 16. sz. melléklete).
Egy intézményfenntartó – a fejlesztendő alap- és szakellátó intézményeinek számának megfelelően – több
pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázatban az intézményfenntartó kizárólag egy intézményére nyújthat be
pályázatot. Egy intézmény vonatkozásában egy pályázat nyújtható be.
A konstrukció alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli
roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. Jelen pályázati felhívás
szorosan kapcsolódik a TÁMOP-5.3.1-B-1 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben című kiemelt projekthez, melynek keretében a bevont személyeknek a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben betölthető munkakörök ellátására való felkészítése és képzése történik meg. Jelen
konstrukció elsősorban a kiemelt projekt keretében a képzést sikeresen elvégzők foglalkoztatásának - ezen
intézményekben történő – támogatására irányul.
A konstrukció a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. Egyrészt elősegíti a „befogadó közszolgáltatási intézmények” kialakítását
a szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi alap- és szakellátások területén, másrészt hozzájárul a roma
közösségek és a szociális intézmények közötti kapcsolat megerősítéséhez, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés
javításához a szolgáltatásokkal nem vagy nem megfelelően elért területeken.
A pályázati program szorosan kapcsolódik a romák részére szociális gondozó-ápoló képesítést adó, szintén
TÁMOP- os projekt keretében megvalósuló képzéshez.
Jelen konstrukció szervesen illeszkedik a 2011. május 20-án, az Országos Roma Önkormányzat és a Kormány
között létrejött keret-megállapodáshoz, illetve a keret-megállapodáshoz kapcsolódó Az egyes társadalmi felzárkózást
célzó rövid távú intézkedésekről szóló 1136/2011. (V. 2.) Kormányhatározathoz.1 Jelen konstrukció szervesen
illeszkedik továbbá a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához (2011- 2020).
Támogatható tevékenységek köre:
a célcsoport 12 hónapos támogatott foglalkoztatása (a pályázónak vállalnia kell a támogatott foglalkoztatást
követően, azzal azonos munkakörben, azonos feltételekkel a célcsoporttag minimum 3 hónapos
továbbfoglalkoztatását)
a célcsoport helyi sajátosságokhoz, igényekhez igazodó továbbképzése, amely az adott helyen, munkakör
betöltéséhez foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges
a célcsoport részére foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (amennyiben szükséges)
szupervízió maximum 24 órában a projekt teljes ideje alatt (egy hónapban maximum 6 óra)
a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt
(kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a mentori feladatokat) célcsoporttag
számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (a szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi
intézményekben szükséges, jogszabályi előírások alapján)
projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek a projekt teljes ideje alatt
a Számv. tv. 80. § (2) bekezdés) meghatározott értékhatárig kis értékű eszközök beszerzése a menedzsment, a
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célcsoport és a képzési feladatok támogatására együttműködés a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt projekttel
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Célcsoport 1.:
A célcsoportba azok, a projektben történő bevonásukkor 18. életévüket betöltött, de az 55. életévüket el nem érő,
hátrányos, vagy súlyosan hátrányos helyzetű, a 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján tett
nyilatkozatban roma önazonosságukat vállaló személyek tartoznak, akik:
a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban a képzési programot dokumentummal igazoltan, sikeresen
elvégezték és képzettséget szereztek.
A képzési programot az Országos Roma Önkormányzat a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1projekt keretében bonyolítja. A
képzést követően a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 (megpályázni kívánt ) projekt keretében nyílna lehetőség a képzett roma
nők támogatott foglalkoztatására.
A program keretében 8 roma nő foglalkoztatására szeretnénk pályázni.
A célszemélyeket 12+3 hónapig foglalkoztathatnánk, melyből 12 hónap kiadásait 100%-osan támogatja a pályázat.
A projekt 100%-os támogatási intenzitású, utófinanszírozású, azonban a költségek 25 %-áig előleg igénylésére van
lehetőség.
A 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése intézményünk 2015. évi költségvetését terhelné.
A roma nők elméleti képzése, információnk szerint 2013. júniusban indul a különböző képző helyeken.
Gyomaendrődről is több roma nő vesz részt a képzésen.
A képesítés megszerzését követően, sikeres pályázat esetén a projekt keretében lehetőség nyílna 8 fő
foglalkoztatására.
Sikeres pályázat esetén a foglalkoztatni kívánt személyek részére a pályázat 100%-os bér és egyéb, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgáló támogatást nyújt 12 hónapon át, azzal a kitétellel, hogy
ezeket a személyeket a támogatás megszűnését követően 3 hónapig tovább kell foglalkoztatni az eredeti
munkakörben.
Információink szerint a képzési program a roma nők részére 2014. májusig tart, melynek során 4 hónapon át
gyakorlati terepként funkcionálna intézményünk, ami semmilyen költséggel nem jár. (A gyakorlati időszak alatt
lehetőségünk nyílna megismerni a képzésben résztvevőket és eldönteni, hogy a képzés befejezését követően mely
személyeket foglalkoztatnánk a program keretében.)
Azt követően 2014. június – 2015. május (egy év) időszakban a pályázat által 100%-os bértámogatással tudnánk
foglalkoztatni a már szakmai képesítéssel rendelkező személyeket.
A továbbfoglalkoztatási kötelezettséghez kapcsolódó költség a 2015. évi költségvetésünket terhelné.
Pályázat által támogatott költségek részletesen:
(Számításainknál a jelenleg hatályos garantált bérminimummal számoltunk.)

Bérköltség:
Foglalkozás eü. Vizsg:
Munkaruha biztosítás:
Szupervízió:
Mentor díja:
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása:
Projekt menedzsment:
Adminisztrációs ktg.:
Összesen:

13 898 880,35 000,500 000,300 000,120 000,450 000,2 100 000,500 000,17 903 880,-

8 fő 3 hónapos továbbfoglalkoztatásához kapcsolódó 2015. évi költségvetést terhelő kiadások:
Bér + járulék: 3 474 720,A pályázati program a romák foglalkoztathatóságának javítását a velük szemben fennálló sztereotípiák, előítéletek
pozitív irányba történő elmozdulását segíti, mely városunkban is hozzájárulna az érintett társadalmi csoport
esélyegyenlőségének fejlődéséhez.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy Fenntartóként szíveskedjen engedélyezni és támogatni jelen pályázati
törekvéseinket.”
Az Intézményi Társulás figyelmét az alábbiakra szeretném felhívni a pályázat finanszírozásával kapcsolatban:
-

A pályázat utófinanszírozású, a támogatási összeg 25 %-a hívható le előlegként. Nyertes pályázat esetén
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számítani kell arra, hogy az önkormányzatnak meg kell előlegeznie a támogatási összeget. A kifizetés ütemezéséről
jelenleg nincs információ, jelen pillanatban nem lehet megmondani, hogy milyen összeget, mennyi időtartamra kell
az önkormányzatnak megelőlegeznie.
Sikeres pályázat esetén az intézményi társulásnak a 8 fő 3 hónapos továbbfoglalkoztatásához szükséges
költséget, 3.474.720.-Ft összeget a 2015. évben az intézmény költségvetésében önkormányzati kiegészítő
támogatásként biztosítania kell.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést, és dönteni a pályázat
támogatásáról.

1. döntési javaslat
"Hozzájárulás a pályázat benyújtásához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –, mint a Térségi Szociális
Gondozási Központ fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-5.3.1-B-212/2 kódszámú „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális gyermekjóléti ellátórendszerben”
című pályázatra.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –vállalja, hogy a pályázat pozitív
elbírálása esetén a Térségi Szociális Gondozási Központ 2015. évi költségvetésében önkormányzati kiegészítő
támogatásként biztosítja a 8 fő három havi továbbfoglalkoztatásához szükséges költséget 3. 474.720.-Ft összegben.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kérelem elutasítása a pályázat benyújtásával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –, mint a Térségi Szociális
Gondozási Központ fenntartója nem járul hozzá ahhoz, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-5.3.1B-2-12/2 kódszámú „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális gyermekjóléti ellátórendszerben”
című pályázatra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári nyitva tartásának
meghatározása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Czikkelyné Fodor Tünde a Kistérségi Óvoda intézményvezetője az óvodák nyári nyitva tartásának jóváhagyását kéri
a Tisztelt Intézményi Társulástól. Kérelmében bemutatta az óvoda tárgyi feltételeit, a tervezett karbantartási
munkákat. (a kérelem az előterjesztés mellékletét képezi)
Az óvodák nyári nyitva tartás szüneteltetésének időtartama alatt akarja elvégezni a csoportszobák tisztasági
festését, külső vakolat helyreállítását, szúnyogháló felszerelését több épület ablakaira. A Szabadság úti Óvodát
takarékossági okokból egész nyáron bezárnák.
A tervezett nyári nyitva tartás szüneteletetésének időtartamáról a szülőket a szülői értekezleten tájékoztatták azzal,
hogy a gyermekek számára a teljes nyári időszakban biztosítják az ügyeletet a nyitva tartó óvodákban.
Az intézményvezető asszony az alábbi időpontokban kéri az óvodák nyári nyitva tartás szüneteltetésének az
elfogadását:
Telephelyek, tagintézmény megnevezése
Székhely:
Százszorszép óvoda,
5500
Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Telephelyek:
Margaréta Óvoda,
5500
Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Csemetekert Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Napsugár Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6.
Tagintézmény:
Napraforgó Óvoda
5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.

Nyári nyitva tartás szüneteltetése
Július 29. – Augusztus 25.
Július 1. – Július 28.
Július 1. – Július 28.
Június 3. – Augusztus 25.
Június 14. – Augusztus 25.

Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári nyitva tartásának meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az
alábbiakban határozza meg az intézmény nyári nyitva tartás szüneteltetésének az időtartamát:
Telephelyek, tagintézmény megnevezése
Székhely:
Százszorszép óvoda,
5500

Nyári nyitva tartás szüneteltetése
Július 29. – Augusztus 25.
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Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Telephelyek:
Margaréta Óvoda,
Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Csemetekert Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Napsugár Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6.
Tagintézmény:
Napraforgó Óvoda
5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.

5500

Július 1. – Július 28.
Július 1. – Július 28.
Június 3. – Augusztus 25.
Június 14. – Augusztus 25.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérséi Óvoda tárgyi feltételei

Tagintézmények

I. félév eszközbeszerzése megvalósult

II. félév eszközbeszerzése,
karbantartás tervezett
-

Székhely: Százszorszép
óvoda
5500
Gyomaendrőd,
Kossuth út 7. sz.

-

Porszívó
szőnyeg- törülköző csere
konyhaszekrény csere (Fő
úti óvodából)
Asus személyi számítógép
- iroda

-

-

-

-

Telephelyek:
Csemetekert óvoda
5502 Gyomaendrőd,
Blaha L. 8
. sz.

Napsugár óvoda
5502 Gyomaendrőd,
Szabadság út 6. sz.

Margaréta óvoda
5500 Gyomaendrőd,
Jókai út 4. sz.

-

Porszívó
szekrények, polcok
úti óvodából)

(Fő

-

-

-

csoportszobai
ablakok,
mosdók
szúnyoghálósítása
gyermekmosdóban
a
lefolyók átcsövezése
udvari
játékok
karbantartása, eszközök
lehetőség szerinti pótlása

-

csoportszobai
ablakok,
mosdók
szúnyoghálósítása

-

a közösségi helyiségek
(mosdó, folyosó) tisztasági
festése a nyári zárási
időben, az épület külső
vakolatának
helyreállítása
ASUSszemélyi
számítógép
(vezető
helyettes iroda)

szúnyogháló az étkezői
ablakon

porszívó
tűzhely, hűtőgép,
mikrohullámú sütő, 10 l
vízmelegítő,
függöny csere

csoportszobai
ablakok,
mosdók
szúnyoghálósítása
teljes óvoda nyári zárási
időben történő tisztasági
festése
konyhai eszközök cseréje
(vízforraló,
kávéfőző,
mikrohullámú sütő)
fűnyíró, szegélynyíró
iroda
bútorzata
(két
szekrény)

-

Napraforgó Óvoda
Csárdaszállás, Kossuth
u. 23.

-

-

Étkező,
csoportszoba
ablakára
szúnyogháló
elhelyezése.

Minden óvodában megtörtént a homokozókban a homok cseréje, ahol kellett, virágföld és
fűmag pótlása.
Figyelembe véve az elmúlt év tapasztalatait a következő időpontokban tervezzük óvodáink
zárva tartását:
Óvodák
Székhely:
Százszorszép óvoda,
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Telephelyek:
Margaréta Óvoda,
5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Csemetekert Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Napsugár Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6.
Tagintézmény:
Napraforgó Óvoda
5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.

Tervezett nyári zárva tartás
Július 29. – Augusztus 25.

Július 1. – Július 28.
Július 1. – Július 28.
Június 3. – Augusztus 25.
Június 14. – Augusztus 25.

Takarékossági okokból a Napsugár Óvodát június 3-tól, augusztus 25-ig bezárnánk,
nagyobb karbantartási munkát ott az idén nem végeznénk. A Gyomaszolg Ipari Park Kft-től
kértünk árajánlatot az épület vizesedésének megszüntetésére. A helyszíni szemlén azt a
tanácsot kaptuk, hogy várjunk még egy nevelési évet, hátha írnak ki pályázatot köznevelési
intézmények felújítására, mert az épület állag megóvása- felújítási összege jelentősen
megterhelné költségvetésünket. A Napsugár óvoda pedig egy nagyon jól felszerelt
tornateremmel rendelkezik, amire az endrődi óvodáinkba járó gyermekek mozgásfejlesztése
érdekében nagy szükség van.
A nyári zárva tartási időkről a szülőket szülői értekezleteken, február 15-től kihelyezett
hirdetményeken tájékoztattuk, valamint elmondtuk, hogy a gyermekek számára a teljes nyári
időszakban biztosítjuk az ügyeletet nyitva tartó óvodáinkban.
A Százszorszép Óvoda - az óvodapedagógusok elmondása alapján - már majdnem 5 éve nem
volt kifestve, ezért az idén a teljes intézmény festését tervezzük.
Kérném a Képviselő Testületeket, járuljanak hozzá, hogy a közmunkaprogram
keretében a Százszorszép és a Margaréta Óvodákban festő munkatársakat biztosítsanak

számunkra a tervezett zárva tartási idejükben. A festőanyagokat saját költségvetésünkből
biztosítjuk.
A Margaréta Óvodában tervezzük a harmadik csoportszobából tornaszoba kialakítását,
melynek a fejlesztő eszközei rendelkezésünkre állnak. Az OTP Csoport Dél-Alföldi
Régiójának Osztályvezetői pályázatot nyújtanak be Bankjukon belül 100.000.- Ft értékben,
mely a tornaszoba kialakításának költségét, a festő anyagok beszerzését és esetlegesen pár új
mozgásfejlesztő eszköz beszerzését fedezné, valamint 10-12 dél alföldi osztályvezető saját
munkájával támogatná az óvodát a tornaszoba létrehozásában. Amennyiben nem nyerne a
pályázat, így a festő munkatársak és a karbantartónk segítségével alakítanánk ki az
intézményben a tornaszobát, a felmerülő költségeket (festékek, karbantartási eszközök) ez
esetben intézményünk költségvetéséből finanszírozzuk.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületek engedélyét a tervezett zárva tartási idők és
munkálatok megvalósításához.

Czikkelyné Fodor Tünde
intézményvezető

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2013. május 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Az önálló helyettes szülői feladat-ellátás térítési díjának meghatározása
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Térségi Humánsegítő Szolgálat által ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás valamint az önálló
helyettes szülői feladatellátás beolvadt a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatási körébe. A működési
engedély módosítása iránti eljárás során a Békés Megyei Kormányhivatal ellenőrzést folytatott le az önálló helyettes
szülői ellátás tekintetében és fenti ellátás vonatkozásában megállapította, hogy nem kerültek rögzítésre a fizetendő
térítési díj számításának és befizetésének szabályai. Végzésben kötelezte az Intézményi Társulást, hogy az önálló
helyettes szülői ellátás tekintetében a személyi térítési díj megállapításának és befizetésének szabályait tartalmazó
dokumentumokat, illetve a helyi önkormányzati rendeletet küldje meg 2013. május 23. napjáig.
A Térségi Szociális Gondozási központ elkészítette – a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével - a
helyettes szülői feladatellátás során alkalmazandó intézményi térítési díjszámítást, mely az előterjesztés
mellékletében megtalálható.
Az Intézményi Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte ki a térítési díjjal kapcsolatos helyi rendelet
megalkotására. Gyomaendrőd Város Önkormányzata módosította a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletét, mely
módosítás tartalmazza az önálló helyettes szülői ellátás igénybevételével, a térítési díj megállapításával kapcsolatos
eljárásrendet, valamint a térítési díj összegét. A térítési díj összege nem tartalmaz önkormányzati kompenzációt, a
díj megállapítása a hatályos jogszabályi előírások alapján történt a bevételek (állami normatíva) és a szolgáltatói
kiadások által meghatározott szolgáltatási önköltség alapján.
Az önkormányzati rendelet és a szolgáltatási önköltségszámítást határidőre hivatalunk megküldte a Szociális és
Gyámhivatalnak, azonban szükséges még az Intézményi Társulás határozat a térítési díj mértékéről. A határozat
meghozatalát követően a kivonatot Hivatalunk haladéktalanul megküldi a Szociális és Gyámhivatal részére.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy 2013. június 1. napjától a határozati javaslatban foglaltak szerint
állapítsa meg az önálló helyettes szülői ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat
Döntési javaslat
"Az önálló helyettes szülői feladat-ellátás térítési díjának meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2013. június 1. napjától az
alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított önálló helyettes szülői feladatellátás intézményi térítési díjait:
Napi
Ft/nap/fő
1.285.-

Intézményi térítési díj mértéke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
22

Havi
Ft/hó/fő
38.550.-

Fajlagos
összeg

Bevételek

Ktsgvetési törvény 3.l) Gyermekek átmeneti
intézményei jogcím

Társulás által fenntartott
esetben a fajlagos összeg
120%-a

635 650

Kiadások
Helyettes szülő díjazása
Élelmezés
Zsebpénz
Ruházkodás
Rekreációs szolgáltatások
Egészségügyi szolgáltatások

1 224 480 Ft
461 700 Ft
365 000 Ft
87 780 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
60 000 Ft

Szolgáltatási önköltség (állami támogatás - szolgáltatási
kiadások)
Intézményi térítési díj mértéke

762 780 Ft

napi
havi

Gyomaendrőd, 2013. április 16.
Mraucsik Lajosné s.k.
intézményvezető

-461 700 Ft

1 285 Ft/nap/fő
38 550 Ft/hó/fő

