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Előterjesztés
Kisújszállás Váľos onkormányzati Képviselő-testĺilete

2012. augusztus 28-ai ülésének
4. napiľendi pontjához

a Ż01Ż, évi kłĺltségvetés teljesítésének I. félévĺ tájékoztatójáľa és a2012, évi költségvetési ľendelet
módosítására

Vé lemé nyez i : yąlamennyi bizottság

Tĺsztelt Képviselő-testület!

A Kisújszállás Váľos onkoľmányzata Ż0IŻ. évi költségvetésének első féIévi végrehajtásáról és a
kÓltségvetési ľendelet módosításáról szóló előteľjesztést az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. 2012. évi költséevetés I' félévi véerehaitása

A költségvetési szeľvek beszámolási kötelezettségét a249lŻ000' (XII.24.) Korm. ľendelet szabályozza, ez

íľja elő, hogy az álIamháztartás szervezetei június 30-i fordulónappal kötelesęk beszámoló jelentést

készíteni. Aż önkormányzat a Magyar Államkincstáĺ felé egy központi program segítségével készíti el a

jelentését, amely _ európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésnek köszönhetóen _ egy korszerĹĺ,

internet alapú adatszolgáltatő modul. A testület elé kerüló tájékoztato az önkormányzat koltségveÍési

ľendeIete mellékleteinek megfeleIő táblázatokból, illetve a számszaki adatok rövid, szöveges értékeléséből'

az előterjesztésből áll.

1. Főbb adatok|

A ŻOl2' évi eredeti köItségvetés fő összege 5.881.334 ezeľ Ft, mely az elso féĺévi módosítások miatt

352.Ż35 ezer forinttal nőtt, így a féléves beszámoló szeľinti módosított főösszeg: 6.233 '569 ęzer Ft'
A Ż4/Ż012' (V.30.) önkoľmányzati rendelet szerint a bevételek és kiadások főösszege 6.l51.05 8 ezer forint,

a íéléves beszámolóban szeľeplő módosított előirányzatnál 8Ż.51| ezer foľinttal kevesebb. Az eltérés oka,

hogy az ÖNHIKI támogatás és több, június hónapban folyósított központosított támogatás elóiĺányzatát is

szeľepeltetni kel] a beszámo lóban módos ított elői r ány zatként'
Az önkormányzat a rendeletét 438.719 ezer forint hiánnyal fogadta el. A működés hiányát az ONHIKI
pályázattal elnyerheto forrással kívántuk csökkenteni, a támogatási igényĺinket l10.719 ezer forinttal

nyújtottuk be. A megítélt támogatás összege - 65.623 ezer forint - 20l2'június Ż5' napján érkezeĹÍ meg az

örkor mźny zat számláj ára.
Az első félévi költségvetési bevételek teljesítése Ż'Ż49 '436 ezeľ Ft (36,09 o/o), az első félévi kiadások

teljesítése Ż.313.87'] ezer Ft (37 ,l2 0/o) 
'

Az önkoľmányzat pénzkészlete 2012. június 30. napján: 463 '532 ezer forint volt, ame|y 104.4Ż2 ezer

forinttal kevesebb, mint az előző évi félévi készpénzállomány' A csökkenés oka a pénzmaradvátry

felhasználáson kívüI az, hogy jogszabályi változások miatt a Váľosi onkormányzat 2012. június 30-ai
pénzkészlete a Társulások, és a Roma Nemzetiségi Önkormány zat pénzkész\etét már nem tartalmazza'
A pénzkész|ęÍ az alábbi számlákon állt ĺendelkezésľe:



BankszámlďPénZtár megnevezés€ EIóZő év (foÍint) Tárgyév (t'orint)

lntéZmények pénztára l69 ó30 14't 440

Polsármesteri Hivatal pénZtára 1'16 932 9ó 8ó5

Az önkormánvzat Dénztára 0 109 962

AZ önkormányzat kőltségvetésében szereplő, önál|óan
miĺködő intézmények és társulások pénztáľa (NHT'
IvóvíZminőség Javító Társulás, Mikrotérségi Ügyeleti
Társulás, Roma NemZetisé8i onkormányZat)

99 985 0

KéŚ7nénzkészlet a'ĺsszesen: 446 541 3ŚA Ż61

Intézmények bankszámlái (elkĺllönĺtett célelszámolási
számlákkal eEVütt)

15 I3Z 8'79 2 010 855

Polsármesteri Hivatal bankszámláia 0 l0 000

KöltŚégvetési els7ámolási számla 0 0

Az önkoľmányzat elkülönített számlái (lekötött
betétekkel esvütt)

462 8't't '7 t4 ] l57 lló

Az önkoImányzat költségvetésében szereplo, önállóan
mĺiködő intézmények és táIsulások bankszámlái (NHT'
Ivóvízminőség Javító Társulás, Mikotérségi Ügyeleti
Társulás. Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

89 496 100 0

BankszámlaesYenleg összesen: 567 501 Ż93 463 171 911
pI'.NzI<F''sZl 'F''T ( )ss7, ĺ''' s lł] N : 567 953 840 463 s32 238

2' A bevételek és kiadások iisszetételének és teljesítésének értékelése:
A/ Bevételek

A módosított előiľányzatokat és teljesítés adatokat összefog|alő táblázatban mutatjuk be. A táblázal
ta|1almazza aZ előző két év hasonló idószakának adatát is.
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kŕjlcsönök 368 554 355 961 96.58% 5to?t4 r06 r2l 20 80oÁ 540 319 115 251 70.19% 357.i8%

saját bevét€lek
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Finanszírozási
bevétęlek )15 l9) R4 8?R lí6 22o/, 592 712 375 509 63.35% 888 7t9 28Ż 159 3t,82% 7534%



Az önkoľmányzat saját bevételeinek módosított előirányzata 3.597 '048 ezer forint, amely az összes

tervezett bevétel 51 ,'l o/o-a' A saját bevételek 3 5,Ż7 %-a, LŻ68.'1Ż5 ezer forint folyt be jťrnius 3O-ig' A saját
bevételek tcibbsége időarányosan teljesült, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése
időarányos alatti, nivel több teľvezett beruházás kivitelezése még nem kezdődött meg, így azoba a

támogatás s€m volt lehívható.

lntézm ényi m 0ködési b9véteIek 2010-2012'
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Az illtézményi működési bevételek az előző évi bevételhez hasonlóan teljesültek, a 2010. 06.30.-i adathoz
képest 5'869 ezer forinttal csökkentek' Ennek oka, hogy a köwényforrás befektetéséből száĺmazó
kamatbevételek Összege fokozatosan csökkeri a befektethető likvid pénzeszköz folyamatos felhasználása
miatt. A miĺködési bevételekből félévkor a kintlévőség 3.436 ezer foĺint volt, azI' negyedévi állománynál
6'679 ęzer forinttal kevesebb, meľt a nagyobb összegű tartozások a II. negyedévben rendezĺjdtek. Az
intézményi működési bevételek sora nem tartalmazza a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa
bevételeket az előzó évekhez töľténő összehasonlíthatóság miatt, az előző évekhez hasonlóan a

felhalmozási bevételek között szerepeltettiik.
A helyi adóbevételek teľvezett összegéből 44,15 % folyt bejúnius 30. napjáig. A helyi adóbevételekből
származő hátralék június 30' napján 4l'586 ezęr forint volt, melybőI 67,8 % behajtható. A háhalékok
állománya az I. negyedéves á1lományhoz képest a behajtási cselekményeknek köszönhetően I8.Ż04 ezer
foľinttal csökkent. A kommunális adő mértéke 2012. évben a duplájáľa emelkedett, emiatt kevesebb ađózó
hrtozźlsa is magasabb hátľalékot mutat, mint az elóző évben. Az iparuzési adónál a végľehajtrĺs céljából
kozel 50 adőző hátĺaléka keľült átadásľa a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, amelyből az előteľjesztés
készítés idópontjáig l, 5 millió forint bevétel érkezett'

A központi költségvetésből utalt támogatások a költségvetés l6,9 o/o-źú tęszik ki, a működési támogatások
folyósítása a Kormányrendelet mellékletében meghatározott arányban, a fejlesztési támogatások a

lehívásoknak megfelelően teljesĺiltek, így összességében a jóváhagyott előirányzat 56'Ż4 %_át

ťĺnanszírozĺák. A központi támogatás teljęsítés adata 49.190 ęzęĺ foľinttal kevesebb, mint a 2010. év

azonos id<ĺszakában, ahogyan az az alźlbbi diagľamon isjól látható.



Noľmatĺv hozzájárulás és támogatás 2010-2012'
l. félév
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A pénzfoľgalom nélküli bevételek 690.988 ezer foľint előirányzatából az első félévben 14'99 %-ot

használtunk fel' a finanszírozási bevételek teljesítése 3l'82%o-os, mivel a tervezett 450 millió foĺint
fejlesztési hitelbőI az első félévben nem folyósított a pénzintézet.

B/ KIADÁSoK

Az alźbbi tábláZat bemutatja a kiadások módosított előiľilĺyzatát és teljesítését a 2010'' Ż01l. és Ż01Ż'
június 3 0._i állapot szerint:
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A működési kiadások teljesítése 50,48 %o, a dologi kiadások teljesítése szinte az összes intézményben
időarányos feletti, mivel az I. félévben nagy összegiĺ közüzemi kiadásokat kellett kifizetni.
A személyi j uttatások teljesítése az intézményeknél 53,6 %' a Polgáľmesteľi Hivatalban 54'8Ż%o' AYárosi
Önkormányzatnál ez az adat 34,6 ''/o, miveĺ a közmunkaprogľamÍa tęrvezeít személyi juttatások időarányos

alatt teljesültek'
A működési kiadások összege csokkeno tendenciát mutat, a 2012' féléves teljesítés adata 167'3'I7 ezer
forintta] kevesebb, mint 2010. év hasonló idószakában. A csökkenés nagyobb részt a hiánycsökkentĺĺ
intézkedéseknek köszonhetĺj, a Ż01Ż. évi adatok azonban a Táĺsulások és a nemzetiségi önkormányzat
kiadásait máľ nem tartalmazzák. A kiadások v áltozása az a|ábbi grafikonon látható:

FeIhalmozási kiadásokľa (beruházások, felújítások, felhalmozási támogatáséľtékĺĺ bevételek) 802'393 ezer
foĺintot fizettünk ki. Az e\óző évhez képest a felhalmozási kiadások a strandfürdő fejlesztés kiadásai miatt

3 81 .347 ezeľ forinttal nctvekedtek. A felhalmozási kiadások táľgyév és az e|őzĺ3 két év I. felévi alakulását a

következő diagram mutatja be.

Működési kiadások 20'10-2012.
ezgr forint
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Felhalmozási kiadások 2010 -2012.
l. félév
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A folyamatban lévő beruházásaink _a Kumánia Gyógy és Strandfurdő wellnessturisztikai fejlesztése, a
Kumárlia szálloda építése, az Ér-ĺ, ÉNy-l belvízöblözetek ľekonstľukciója - az elsó félévben átadásľa
keľültek'

3' Összefoglalás

Az önkormáriyzatok alulfinanszírozásából adódó bevételkiesés - a működési kiadások csökkenése mellętt
is _ folyamatos pľoblémát jelent. A június hónapban folyósított ÖNHIKI támogatás az önkormányzat
pénzügyi nehézségeit enyhíĺette, de a likviditási problémák megoldásához szükség van további foľľások
bevonására, ezért az önhibáján kívül hátľányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a második
ütemben is benyújtjuk az igényünket. A második ütemre a pályázatot szeptember 1O-ig lehet benyújtani,
amelyhez sztikséges egy új határozati j avasIat elfogadása, amit a határozati javaslat tartalmaz.

II' A 2012. évi költségvetési rendelet módosĺtása

Általános indotĺlás

Az államházIartásról szóló 20l 1' évi CXCV. törvény 34. $ (4) bekezdése alapján a képviselo-testület_ az első
negyedév kivételével _ negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési ľendeletét.

A jogszabály előírásainak eleget téve a rendelettervezet taÍtalmazza az önkolmányzat számára a II.

negyedévben megítélt központi támogatások e\óirányzatait, az őnkormányzatnź ', az intézményekben, és a
Polgáĺmesteľi Hivatalban realizált sajźi bevételek előirányzatait, továbbá az előirányzat-átcsopoĺtosításľa
vonatkozó kéľelmeket.
A fenntartóváltás miatt a közoktatási intézmények előirányzatának módosítását és a szeptember- decembeľi
időszakra járó normatív támogatás - a kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés támogatásán kívül _
e|őirtnyzatának csökkenését is átvezettĺik. A kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés önkoľmányzatot
megilletĺĺ támogatását a Belügyminisĺérium fogja kiszámolni, ezéľt annak móđosított összege még nem

ismert. A fenntartóváltás miatt az lnkormá nyzatnak 24.063 ezeĺ foĺint végkielégítést kell kifizetnie. A Magyaľ
Államkincstár tźLjékoztatása szęrint az lnkormányzat pályéľ'hat a 2lŻ0lŻ (iII.1) BM rendelet szerinti
létszámcsökkentéssel jáľó többletkiadások támogatásáĺa, a jogszabály szerint a végkielégítés és szociális
hozzájárulálsi adójának teljes összegének felére, de maximum 2 millió forintra igényelhető támogatás.



Részletes indoklás

l.-3 s

E szakaszok tartalmazzák a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt
elóiľáliyzatonkénti bemutatását.

4.$

A rendelet 13. $-a hatályát veszti, mivel a behajthatatlan követelések törlésével kapcsolatos hatásköröket a

képviselo{estület az önkoľmányzat vagyonáľól szóló ľendeletben szabályozta.

5.S

E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosítása során változtak.

Tisztelt Képviselőłestület!

Előterjesáésiink mellé csatoljuk az intézmények és a Polgármesteľi Hivatal augusztus havi előiľányzat
változásainak táb|ázatát, az összefoglaló táblázatot a Váľosi onkormányzat június 3O'ai
kovetelésá]lományáľól, továbbá az intézményvezetők által készített szöveges beszámolókat.
Kérem' hogy eloterjesĺésünket megtárgyalni, a mellékelt hatfuozati javaslatot és a költségvetési ĺendelet
módosítását elfogadni szíveskedjenek'

Kĺsújszállás' 2012' augusztus 12.

Az előleÚesztésl készílellék: a péhziig)i ojzÍóIy n\unkalórsai

Á készítő szenezeli egśé| yeżeĺójének negneyezése: BögÔs Kalaĺih és atáíróso; P''!1'-1Ęĺ- .;. ...'5e_-.5'- Ď9"-

tł'**
polgáľmesteľ



Határozati javaslat:

l Ż0 1,2, (v ilI. 28') számú ö nkoľmányzati határozat

az łinhibájukon kĺvül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatokŻ012. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáľól

l. Kisújszállás Váľos képviselőł€sttilete/közgyűlése a Magyarország 20lŻ. évi központi
költségvetéséről szóló 201 1. évi CLXXXVIII' törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6'

melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
onkormányzatok Ż0l2' évi támogatásáľa.

2. Kisújszállás Város képvisel<ĺ_testĹilete az önhibájukon kívüI hátrányos helyzetben lévő
önkoľmányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapjáĺ a következo
nyilatkozatot teszi:

I. atelepülési önkormányzat lakosstlgszáma 20l 1. január l-jén l 000 fó, vagy a feletti.

II. A telepiilési onkoĺmányzat helyi adó bevezetéséľől döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
2'13.352 ezer forint összegű bevételt teľvez'

III. Az önkormźnyzatZ}lŻ. évi módosított költségvetési rendeletét 373 096 ezer forint összegii
miĺködési célú hiánnyal fogadta eI.

IV' Az önkoľmányzat azow. szabálya|szelint kötelezo könyvvizsgálatľa kötelezett.

V. Kötelezó könyvvizsgálat esetén az önkoľmányzat Ż0ll ' évi zźtszámadásěi a konyvvizsgáló
elfogadta.

VI. Az önkoľmányzat az áIlamháztartásról szóló 201l. évi CXCV' töľvény 50. $ (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Eĺľől értesülnek:
l . Kecze István polgármester
Ż ' Dr. Y aĺga Zsolt jegyző
3. Polgármesteri HivataI pénzügyi osĺálya
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E1ôiränyzat Ínódosĺäs megnevezése

KOZPONTOSTTOTT ES ECYI'B
KÖZPoNTI T'iMoGATÁsoK
KÖny!'táĺi és érdckeltségnrveló

um évek progran és
ámcsÖkkentés támogatása (bevéte]i

KoLTsEGVETĚSI TETEL \4ÓDosiTÁsl JAVASLAT JocciML. KlFMELT ELÖlRÁ\Y/ÁT MEGNEVL'ZEsE Es osSZEGE

Tälnogatasi kÖ]csonök .*__.^.^.Fel_ Támogaläseíeku Vćglcgesen átvetl '_ffä;'"ä * 
Pćnzrolgalom nćlkuli

Önk' sajalos KÖllség- h"h;-'' :l:;'Jäľl bevćtclek pcn7cszlozok l;.il;il bcvéklek 
HlIcl_

můkódésl veLési L és ]-"''' "_'-]"]

' bcvćtelei támogatás ' tökejel]egÜ ''ľ1|ľ;,3' 
'*oor.' 

Fclhalmozä MůkÖdcsi Fclhalm_ozá Mü}iÖdesi l*i "":ľ*, ľiľl'bcvéIelek 
"e]'_-_ 

''L 

"ilj- .J''_ sl celu celu célÜ cćlü
':illll" ilrlll

Intézméňyi
mĺikÖdési
bevételek

Kisújs7állás városi Önkormányzat
elóiŕáíyzátainak változása 20l2.äugusztus hónäpban

Esélyegyenlósćget. felzárkóztatást segĺtó
támogatás
fenntaÍtóvál!łsa miatti noÍmativ

KI támogatás

zművelődési éÍdekeltségnÖ,vcló

yázathoz átcsopoĺtos itás
yenes tankÖnyv fedezetének

ioportositása a normatĺv támogatás j

londásáÍa és a Baptista
:.etetszolgálattal kÖtÖtt fi nanszirozisi
ĺződés szerin| az alapfokú l

vész€toktatás limogatása 
]
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Elóirányzat módosĺtás megnevezése

': '- , - -:
Ko7PoNTosĺToTT ľs F,GYtB
KÖZPoNľITÁ!ĺoGATÁSoK _
KÖĺľrĺri és érdekeltségnÖve]ô
tamo8atĄ

Prémium évek program ćs

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDosÍTÁsl JAVASLAT JoCcÍME. KIEMELT ELoIRÁNYZAT MEGNE
if

LmcsÖkkentés támogatása (bevételi
m vá]toźsa)

személyi Munkaädót
jellegú tcÍbeló

juttatások ] järulékok

!(isújsál|ás városi onkormányzet
elôiľányzátainak változása 2012.aÜgusztus hónapban

Zmüfci 1cszrćs' lrotújárulas
támogatás
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Előirányzat módosĺtás negneve7-ćsc

hatáÍozat alapJán ragcsá]óirtäs
fedezetének bjztositása az általános

74n0|2. (v ' 29') szź!ffil Önkormányzati

ingatlan megvásárlásának
alapián az ováros telop 2'sz

l/20]2' (V' 29') sámú Ónkormányzali

lntézmény
múkÖdési
bevćtelek

KoLTsÉcVE'IÉsI TÉTEL MÓDosÍTÁsI JAVAStÁT JoGciME' KIEMELT ELoIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE És ÖssZEGE
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KÖLTsEGVETESl TETEL MoDostTÁsI JAVAsLAT locc1MF, KlĹMLL r ELolRANYZAT MFGNEVEZÉSE Es oSsZEGE

TámoeatásértélÜ Vćg]cgeicn ätadoí Társadälom

Elöiränyzat módosllas megneveŻćsc 
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ElôlerjesŹés 3 !Ż' mel]éklcte

összefoglaló táblázatok az önkormányzati kłivetelésállomány áttekintéséól a 20'12. jí]nius 30-i állapot alapján

l. Az ADózÁs RENDJE szABÁLYA| szERlNT BEHAJTANDo KoVETELÉsEK

'l. Adók

Ssz.

1
rĺlaganSzemeryeK

2.

Jogcím

'{elvi ioarúzési adó

l ernoTolo Deĺoeaoasaool

4

5. ilulasztási bírsáq

Jsszesen:

2012' éVi nyitó

3 764 947

dtii

Ssz.

24 960 556
2a 725 sO3

Követelések íFt}

20í2. március 31

2.

0

2 791 221

6 746 030

Jogcím

ŕi iářUlék

4.

3 340 342

ĺ 4í5 330

5

:qvéb adóbevételek

Jsszesen:
deoen bevételek

59 789 995

2012. iúnius 30.

0

1 A72 8s7

2. Adók módiára behaitandó köztańozások

20í2. évi nyitó

6 021 412

6 689 862

Ssz.

2 304 340

34 895 984

69 gaa 604

494 85í

1

Äą

3 889 0í6

tí

Behajthatatlan

5sszesen (l. behaitási csopoń) | 55 995 132

3. Adókhoz és adók módjára behajtandó köztartozásokhoz is kapcsolódó követelések

133 000

Jogcím

0

Követélések ÍFt}

,1 437 063

20í2. március 3í

6109 792

3 942 339
I 896 269

1 7'.lg 349

13 387 000

56 252 945

0

494 85í

3 857 043

Behajtható

113 000

0

2012. évi ílyit6

'ĺ 739 348

20'ĺ2. június 30.

6 689 862

368 558

a 29o 11Ą

l4 494 356

6 420 779

21 508 9U

13 786 263

270 898

E enajrnato
kaivetelések

3 857 043

0

6 816 253

Követelések íF

{33 000

2012. március 3í

't 895 470

5 741 234

Behaithatatlan

100,0o/o

1 710 349

61,6%

ĺ7 333 91't

42 466 682

7 151 439

100,0%

9í 634 399

0

6 000

2012. június 30.

6

94,0%

Behaitható

0

75 50/"

8 í91 684

6 000

3 857 043

81778 540 | 14711 959

Behajtható
köVetelések

aránva

127 000

Behajthatatlan

1 495 470

t1 177 500
17 327 911

919 696

100,0%

í00_0%

EenaJTnaro

ĺ00'0%

7 271 988

67 066 581

Behaitható

82,0%



Ssz.

ll. A KözlGAzGATÁsl HATÓSÁGl ELJÁRÁs szABÁLYA| szERlNT BEHAJTANDó KoVETELÉsEK

1

Ljtépĺtési és
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Tisztelt Képviselőłestület! Tárgy: beszĺímolo a2012' évi
költségvetés első félévi
végrehajtásĺíľól

A2012' év|költségvetés első félévi végľehajtásaľól az alábbi táj ékoztatást adom:

1. Bevételek
Intézményünk működési célú támogatáséĺtékíĺ bevételei időarányosan nem teljesĺiltek. A
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás ebben a gazdasági évben még nem ltalÍa az időaĺányos
támogatást, mely 5,040 e Ft.
Támogatáséľtékű bevételeink tételesen a következők:

- TAMOP 3.'1'7 (elóleg) 1.000.000,_ Ft
_ Utľavaló osztöndíj 378.000,- Ft
- Önkoľmányzati támogatás 92'000,_ Ft

- Enekló Itúság 10.000'- Ft
- Zrínyilloĺa 10.000'- Ft
- Tömegsport program 22'000,- Ft
- Gömöľország gyöngyszemei 30.000'- Ft
Egytitt lennijó 20.000,_ Ft

A TAMOP 3'1'7 páIytvatullk pérullgyi elszámolása megtöľtént, elfogadása utan további
2.868 '573 '- 

Ft érkezik számlánkĺa'
Egyéb mtíködési bevételiinket szerény mértékben növelte a diakotthon szálláshelyként való
mLĺködtetése. (Kazinczy veľseny) Sajnos teľembérleti bevételünket növelni nem tudtuk, mivel
nem jelentkezett ilyen jel1egű igény.

2. Kiadások

Személyi juťtatás

A személyi juttatások teljesítése 53 
'93%' 

a munkaadót teľhelő járulékok 52,81%, melyek
elfogadhatóak.
A kőzalkalmazottak betegszabadság előirányzatának teljesítési adata magas: 242,81Yo, ami a
dolgozók munkából való kieséséľe utal.



A pedagógusok tu1óra díjának elszámolása 55,78%o-os teljęsítésű, mely csak elszámolási

nregszorítással volt telj esíthető'

ł-]"".elyl kíadások te1jesítését növelte, hogy Pázmandi Lajosné 2011. dęcembeĺ 28_án

yrťoo"oáecernbeľ havi Ĺére (felrĺentési idóre jáľó béľ) ŻI5.236,- Ft +58.114,' Ft járulék a

2012' évtköltségvetésben kerü1t fellrasználásként lekönyvelve'

Doloei kiadások
ffiĘ' kt"dá"ok teljesítése 83,4''ĺ%, ami időarányosan magas. A TÁM6P 3'1.7 pá1ytzati

tiÁoełra" megéľkezése némelig csökkenti majd a jelenlegi teljesítési mutatót.
'Ä 

irł^srut i ňmutatások alapj án a következő kiadások magasabbak:

- gźneĺergia
- villamosenergía
_ víz és csatornadíj
- szemétszá|lítás

99,76%
74,8r%
73,9r%
'72,2'.7%

_ telefondíj 76'78%

A ielsoroli szolgáltatások magas teljesítésének indoka, hogy a 2011 évi közüzemi számlák
'Li.gy*'ri"."ĺÁ_"lyek frzetési határideje is 2011. đec. hó összege 950 eFt) valaĺnint 2012

i""iá' ĺá"i ,"a.ren (melyek 201 1. november és decembeľ havi fogyasztásokat 1*rta1maznak
"927 eFt) is 2012-ben történt meg. (Ez 1.877 e Ft-ot jelent) 

^

Iáaaaráintĺ növelte a költségietésben nem tervezett 420 e FÍ, melyet a villĺĺmvédelem és

iĺ^ä"mi 
'""uványossági 

vizsgálatra és annak dokument á|ásfua fizeÍetÍ ki intézményünk'

Osszegezve:
Ä-uäB._g""ĺ*ági nehézségeiből adódóan intézményünk is egy ĺadikálisan locsökkentett

költsé gvetésből gazđálko dhat a Ż0 12- es évben'

;; Ĺ;n"' ľragy"nĺ ti'tu alapvető kaľbantartási munkát, s a közfoglalkoztatási pľogram

Jegítségével a7élen elvégzettmunkálatok javítására sincs forľásunk'

Błrxołi",'i"rre"t csak 
-pályázati úton tudunk megvalósítani. A személyi kiťlzetéseknél a

í.aąog'r"ľ tulmuntaáĺjat kizźĺólag a tanulók kotelező óľájáéľt kaptak, a szakkoröket,

Ĺoľrepetálásokat nem számoltuk el'

iř,eäe'w* á ,,ugyon nehéz gazdasági körülmények és a forľások köľében mutatkozó

bizonýanságok ellenéĺe is gazdálkodási feladataínak eleget tett'

Kcĺszönjük a Polgármesteri Hivatal együttmĺĺködő, segítőkész msnkájá1'

Kisújszállás' 2012. augusztus 0i '
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Tisztelt osztályvezetó Asszony!

Az iĺtézmény szźlmszaki beszĺĺmolójához kapcsolódóan az a|ábbi kiegészítéseket
tęsszük Ż0IŻ. első félévére vonatkozóan.

2012' első félévi kiadások

Első félévi kiadások elemzésénél megállapítható, hogy indokoltak voltak azok a takarékossági
intézkedések, . melyek a költségvetésünk viszonylagos egyensúlyának megtaĺtĺĺsát
biztosították. Ev e1ején mind a személyi, mind a dologi kiadások teriiletén kényszerlépések
meghozaIa\áta keľült soĺ. Igy az első féIévre azt mondhatjuk, hogy az egész időszakot
jellemző drasztikus kö1tségvetési szigorral sikerült időarĺĺľryos szinten teljesíteni
kötelezetségeinket. Ugyanakkoŕ a féléves beszámolónkat torzítja, hogy mind a kiadások
kifizetése, mind a bevételek beszedése területén vaĺĺak elmaradások.

a', Személyi j uttatások, j áruléko k:
2012. e|só félévi szeméiyi juttatasaink területén a teljesítési szint 48,35 %o' a járulék kiÍizetés
mértéke 47,99 %o-os. Ez időarrínyosan megfelelő adat, köszönhetően annak, hogy
takarékossági okokból létszámcsökkentést hajtottunk végre a TV KISÚJ stábjában, valamint
ene az éwe nem foglalkoztatunk népľajzi szakembeľt'

b', Dologi kiadósok:
A dologi kiadásaink szintj e 65, 95 Yo-os. Az első féIévben gyakoľlatilag az üzemeltetési
kiadások ťlnanszírozźsa töľtént. Szakmai munkánk esetében olyan rendezvények szeľvezésére
törekedtiink, amelyek minimális kiadással jámak' ill. bevételt termelnek. Kiadásainkat
jelentősen emelte a Bagaméľi Családi Fesztivál, de mivel jelentős érdeklődésre sztlmot Íartő
esemény, idén is torekedtünk a színvonalas megvalósításľa.
A kemény és hosszú téli időszak hatása érződik költségvetésünkben is, de az év hátła|évő
részében igyekszünk a szűke szabott keÍetek ktizött maradni,

2010' évi bevételek

a', Működési saját bevételek:
Intézményiink 2012' évre elfogadott saját bevételi terv 7 043 e Ft volt. Saját bevételi tervünk
teljesítési szintj e időaľány osan 4164 e Ft, amely 59,1 %-os teljesítési szintnek felel meg.
Időaľányosan po zitívnak értékelem bevételink alakulását.



Az önkoľrnányzati tánogatásunk nródosított előiľányzata Ż5 984 e Ft. teljeSítéS 14,933 e Ft,
anrely 57,5 %-os teljesítési szirrtet jelent. Az önkonnálryzat támogatás fellrasználásában
megjelennek aZ első félév téli időszakának Ĺizemeltetetési költségei' ill. jelentő kiadásként a
Bagamél'i Fesztivál több rnint 2 nrillió Ft-os kiadási olclala.

Szakmai tevékenvség értékelése

Mint minden évben 2012-ben is szakmai munkateľvünket az éves költségvetés tényszámainak
ismeretében állítottuk össze. Az éves k<iltségvetés lehetőségeit írgyelembe véve a kötelező
jellegű kiadások kifizetése az elsődleges ( személyi juttatások, üzemeltetési kiadások,
karbantartási feladatok stb. ) A szakmai feladatok színvonala, a kultuĺális programkínálat
2012-ben is nagyban függ a saj át bevételeink alakulásától.

A pénziigyi forľások figyelembevételével törekedtĺink valamerľryi szakfeladatunk
( múvelődési ház, Tourinform, TV KisÚJ, Papi Lajos Alkotóház, Tájház, Néprajzi
Kíállítóterem ) színvonalas ellátására az első félévben.
A megvalósított programok esetében célunk volt, hogy viszonylag alacsony költségigényű
eseményekkel jelentkezzünk, ill. egy_egy pľogram esetében igyekeztünk a jegybevétel, a
rendezvényhez kapcsoIódó egyéb bevételek maximalízálására.

Kulturális kínálatunkból kiemelkedett a Bagaméľi Családi Fesztivál, amely 2012-ben is több
ezeľ embert mozgatott meg.
Ebben az évben klasszikus majálist nem szerveztünk május 1-jén. Úgy ítélem meg, hogy nem
volt rossz döntés, a majáIis takarékossági okokból történő elhagyása. A lakosság részéről nem
találkoztunk negatív véleménnyel.

2012. első félévi köItséevetés véerehaitásának eľedménvei. nehézséeei

A 20|2. év pénzügyi gazd,á|kodását egyértelműen a szigorú takarékosság jellemezte. Mivel a
rendelkezésÍe alló önkormanyzati Íámogatás elsósorban a személyi jellegű kiadásokat, íIl. az
üzemeltetési kiadások egy részét fedezte, így az első félévben fokozott figyelemmel kellett
kísémi a saját bevételeink alakulását. Mint a bevételi teľvünkből látható, sikeľült túlteljesíteni
a költségvetésben elvárt időaranyos tervszámot. Bízunk berure, hogy a második félévben ís
sikeriĺl úgy gazdálkodnunk, hogy a költségvetésiink adta keretek között tudunk maľadni.
Ugyanakkor az első félévi szigorÚ' gazđźikodás miatt, a második félévben jelentkezhetnek
olyan elodázhatatlan kiadások, amelyek sziikségesek alapműködésünkhöz ( pl. iľodaszer
beszerzés, gépek-berendezésęk karbantaľtása, épillet karbantaľtás, a Népľajzi Kiĺĺ.llítóterem
targyainak állagmegóvása, szakmai kiadások stb. )

Kérjük beszámolónk elfo gadását'
Kisújszállás' 20ĺŻ. jtilills 12.

ą. {;l
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Tisztelt Képviselő testület !

Az önkormányzat intézményĹink költségvetésének keretszámait a 201Ż'éví 10lŻ0n. ( I.Ż9 ') szám'Ú rendeletben
hatfuozta meg' A 201'2. évi I. félévi költségvetési beszámolóhoz intézményünk költségvetését illetoen a következő
szöveges kiegészítést kívánjuk tenni.

1. BEVÉTELEK

Intézményünkben keľessük a bevételi lehetőségeket. Egyéb sajátos bevételeinket jelentős ľészben a leselejtezett
eszközök értékesítésébol tudjuk teljesíteni. 2012. első félévében a különórák bevételéból valósult meg a 4l %o-os

teljesítés' A további idószakban számunka lényeges bevételi lehetóség a Vasvári ovodában feleslegessé váló
eszközeink, táľgyaink eladásából, valamjnt a leselejtezett eszközcik értékesítéséból tudjuk majd teljesíteni. Ezen
folyamat a Vasváľi ovoda kiürítésével kezdőđött meg, bízunk abban, a fenntaľtó jóváhagyásával minél hamarabb sor
kerülhet az értékesítésekĺe. Amennyiben minden eszkozt térítés mentes átadással kell átadnunk másik intézmény
részére, abban az esetben nem lesz több bevételiink.

Az e|ł5zó évi pénzmaradváný már felhasználtuk'

II. BÉRJELLEGÚKIADÁsĺrľx
Költségvetési kiadásainkat, ezen be1ül a személyi juttatásokat 5Ż,18 %o-ra, az ehhez kapcsolódó munkaadót teľhelo
jáľulékokat 5|,33 o/o-ĺa te|jesítettük' Ez az teljesítés az év első felére vonatkoztatva ugyan meghaladja az 50 %o-ot, de
elfogadhatónak értékelhetó.
Kiemelném, hogy a tudatos takarékoskodás okán túlóĺa kifizptésére nem keľült soľ az elsó félévben, anĺak ellenére,
hog1 továbbtanulás, betegség, illetve tartós betegség is jelentkezett az intézményben' A megoldásban a rugalmas
munkaszervezés, az alkalmazotlak együttműködése támogató volt, valamint segítséget jelentett az önkoľmányzat
közfogIalkoztatási progťamja által tagóvodákba keľĺiló személyek munkavégzése.
A fenti %-os mutatók annak ellenére, hogy meghaladják az előirányzatot, mát tąrtalmazzák azokat a megszoľításokat
(pótlékok elvonásajúnius hónapra), amelyeket az intézmény felvállalt a takaľékos költségvetés teljesítése érdekében.
A sajátos nevelési igényű óvodásaink kłjzĹil az autista és a vak ryermek mellé a pedagógiai asszisztensi feladatokat is
közfoglalkoztatottak látták el, ezźtltalsegítve azintézmény takarékos gazdálkodását.
A külső személyi juttatasok többségében a sajátos nevolési igényű gyeľmekek rehabilitációs óráinak ellátását jelentik

-' ez 65' 36 %o- (vak, mozgássérülĘ autista, €gyéb gyermek). Az előirányzat túllépésének az oka, hogy nemcsak a

2011. októbeÍi sĺatisztikai létszám szeľint tcjrténik a fejlesztés. A szakértói vizsgálatok folyamatosak, így az SNI
státusz megállapításakoľ, a nevelési év kłjzben azonnal elkezdódik a gyeľmek fejlesztése.

uI' DoLoGIKIADÁSAINK

A dologi kiadások teljesítmény mutatója 63,7 %o, mely meghaladja az előiĺáĺyzatot. Ennek több oka van: a

megemelkedett energía átĺak, a kemény, hideg tél, valamint a kommunikációs szolgáltatásoknál a magasabb ,'I5 oÁ -os
felhasználás. Ezzel egyirtt költségvetés több területen sziĺkös keľeteket adott.
A Bocskai úi óvoda és a Petőfi Óvoda szennyvízh źićlzatra valő ĺákötése a taľtós hideg idő okán nem töĺténletett meg
év elején, ezértjelentős mennyiségű szennyvizet kellett elszállíttatnunk az érintett óvodákból'



A közüzemi dijak jelenlegi áIlásáľól: a gázeneľgia és víz fogyasz'tĺis l ll'ĺ{'Zo, illeĺ'e 68,I4%. A magas gázköltségeket
szitrte lniĺlden tagóvodában befolyásolják a ľégi, ľosszul t']]űktjĺ](j lr)' ílĺiszáI'ók, valamint a lleln l'negfeleiő külso
falszigetelés is. A villatnos energia felhasználás: 49,42%o, anely jőnak óĺćkellreto'
Az ingatlarr kaľbarltartásra - az elmúl évektől eltéroen - nem volt .jóváhagyott keretosszegünk. EzÍ kompellzáIta az,
hogy az önkorĺnányzat közrnunka pľogramjából valóSultak meg a betervezett rragyobb volumenű javítási munkák
(anyag és lnunkadíj)' A kisjavítások, egyéb kaĺbantartása az aktuális problémák szerint - folyamatosan tortént a
költségvetésünkbo1, a karbantartó munkatársunk közreműködésével.
Sajnos néhány működést segítő tétel nem volt finanszírozható.

IV. PALYAZ^TOK

A Ż011-Ż0lŻ' nevelési év első félévének IPR támogatásáľól (Ż7l20l'l.GX.14 ') 2011. decembeľében éľtesültiink. Ezen
pályázatí támogatás elszámolási ideje 2012.június 30. volt.
A 201Ż. év elsó feléľe felhasználható esélyegyenltlségi támogatásról szóló döntésľól a napokban értesültünk' a pénz
nem az elsó félévben érkezett meg, ezen költségvetési tétel nem jelentkezett az első félévben.
A TÁMoP 3'1.7. pá|yázat támogató döntéséről februárban értesültünk, azonban az oTP több alkalommal ĺossz
számlaszámot adottki, így az elő|eg csak későn keľült folyósításra. A előlegből tervezett beszeľzés folyamatban van.

Á 2012' É\.1 KoLTsÉGvETÉs ELsó FÉLÉVI vÉGRxHAnÁsÁRiL
A szűkös, feszített intézményi költségvetés elso félévi előkányzatät nem volt könnyű teljesítenünk, hiszen máľ a
költségvetés elfogadásakor látszott, hogy több költségvetési téteĺ nem fogja fedezni a sztikségleteket.
A személyi juttatásokat 96 290 eFt összegben és az eze\,hez kapcsolódó munkaadót terheló járulékokat Ż5 921 ęFt
összegben, a dologi és egyéb kiadásainkat 15 507 eFt iisszegben tervezhetttik meg. A megadott keretszám
meghatározta a költségvetési sorok tervezhetőségét, mely nem mindenesetben eređményezhetett racionális tervezést.
Nagy odafigyeléssel működött egyitt az intézményvezető, a gazdasági ugyintéző és a Hivatal Pénzügyi osztáIya,
folyamatosan fi gyelemmel kísértiik a pénzfelhasználást.
A tavaszi hónapokban az őnkormtlnyzat közťoglalkoztatásban alkalmazott személyei segítségével valósult meg több
karbantaľtási feladat: tisáasági meszelések, színes meszelés, tető javítások két óvodában, szennyvíz bekötés, valamint
a fiĺnyírási feladatok, mert nem kaptunk engedélý fűnyíró vásárlására.

A női közfoglalkoztatottak munkába állása segítette a költségvetés személyi juttatásokat érintő megvalósulását, a
szoros gazdálkodást és mindezekkel az intézmény megfelelő működését.

Á 2012. Év NYÁRI HÓNAPoKRA, ILLETVE AZ Év rłÁľnĺlÉvŐ DoSZAKÁRA voNATKoZo
INFoRMÁcIÓK

A betervezett jubileumi jutalmak - kettő fő - a költségvetési év augusztusában realizalódnak, a beteľvezett összeggel.
A fenntartó változás okán 3 ťo - technikai dolgozó _.részére végkielégítési igény jelentkezik. Az 1 fő GYES-en
pedagógus alkalmazottunk íľásban kéľte a felmerülő szabadságának a kifizetését, melyre információink szerint nem
kötelezhetó az intézmény.

Karbantaľtási feladatokat íľt elo sámunka az ÁNTsz, a hatósági ellenőľzés soĺán, melyek megoldása folyamatban
van.

A Sásastó Úti ovodában beinduló 3. csoport sámáľa szükséges mosdó helyiség kialakítasa még nem fejeződött be,

Kérem a szöveges besámoló elfogadását.

'a | '"
,..''..:.ĺ,..:...,..:.....].ll...';......,....

. Ponyokainé Rab Judit
iĺtézményłezető

Kisújszáĺlás, 2012' augusaus 3.
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Tárgyi 2oI2. első fé|éves beszámoló

Az intézményi bevétel a tervezettnek megfelelően alakult.

5zemélyi juttatások:

Féléves viszonylatban a személyijuttatásokra rendelkezésünkre álló összeget nem lépti.jk túl.
Vállalásunkat betartva a minőségi munkavégzés elismeréséért járó kereset-kiegészítést a
minőségbiztosítási csoporttól március 1-től visszavontuk, ilyen címen senkinek nem volt kifizetés.

A számunkra előírt takarékossági intézkedéseket is Végrehajtottuk.

A közalkalmazottak kompenzációjának előirányzatosítása tovább javítja a személyijuttatás
felhasználási mutatónkat.

Megjegyzem azonban, hogy a fenntartó változás időpontjában a kijzalka lmazotti jogviszony

megszüntetése miatt egy fő részére öt havi illetményének megfelelő osszeget kell kifizetnünk 40 éves
jubileumijutalomra (883 ezer forint + járulék) ami a költségvetésÜnkben a tervezés időszakában nem
szerepelhetett.

Dologi kĺadások:

Előző évi karbantartási keretünk terhére (ahogy azt terveztĹlk) a riasztóhálózat bőVítését
elvégeztettük (csatolt számla alapján) de annak kifizetése csak január 3-án történt meg. Ezt a
pénzmaradványunk terhére kérjük elszámolni'



AzonnaIi hibaelhárítás céljábó| aŽ Alkotóház teljes épÜletén esőcsatorna tisztítást kellett Vé8eztetni a
nagyméretű falátázások miatt.

A néptáncosok zenekari kö|tségét, fesztiválon va|ó részvételük szemé|yszá|lítási díját ĺdén a
megszokottnál nagyobb mértékben ke||ett a kö|tségvetésünkből fizetnünk.

Mindezek e||enére, a maximális takarékosság eredményeképpen a dologi kiadások a tervezettnek
megfelelően alakultak.

Kisújszállás, 2012. augusztus 6.

Tisztelettel:
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T ál: gy : 2012. I. féIéves beszámoló

Ikt.sz.ihJ DOIL

A 2012' évi költségvetésünk első felévi (06. hó 30-ig történő) végrehajtásáról az aIábbi
beszámolónkban adunk ľészletes tájékoztatást a Képviselő-testüIet részére'

Az öltkotmányzat iskolánk kcĺltségvetését a 2012' évi 10/2012. (II.28.) számú rendeletében
határozĹa meg. Az eredetiben megteľvezett költségvetésünkből az elvonás után, melynek
összege ősszosen l2.l'74 eFt volt, a személyi juttatásokat 98.208 eFt <ĺsszegben és az ezękhez
kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokaÍ 26 '369 eFt összegben, a dologi és egyéb
kiadásainkat 19' 188 eFt összegben teĺvezhettük meg.,

Intézményünk működési bevételit az első félévben 53,27 %o-ta teljesítette. Ez nagy részben
teľembérletekből tevődik össze. Az év első felében is igyekeztünk minden pályázati
lehetőséget kihasználni. A működési támogatási céltl, pályázati átvett pénzeszközeink az
alábbiak szerint alakultak:
Arany-napok (Váĺosi Önkoľmanyzat) 100 eFt
Utravaló-ösztöndíj pĺogram ,,Wekerle Sándor'' Alapítvány 77'/ eFt
Nyáľi Táboĺok támogatása, egyéb ľendezvények Varosi Önkoľmányzat 195 eFt
,,Hatáľtalanul'' pályázat Bethlen Gábor Alapkezelőtől L077 eFt
Munkaügyi Központtól átvett pénzösszeg 182 eFt
osszesen: 2'33ĺ eFt

II. félévben esedékes még a Bethlen Gábor Alapkezelőtől a 
',Hatáľtalanul'' 

pályázati összeg
fennmaradó 30 %, 461 eFt utalása (melyet a pá|yazaÍ megvalósításakoĺ kiÍizettünk,
költségvetésünkbőI előlegeztünk meg.).

Költségvetési kiadásainkat 56,06%-ra, ezen belül a személyi juttatásokat 56,10 oÁ-ĺa, az ehhez
kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat 56,33 %-ľa tełesítettük, ez az első hat hónapnak
megfelelően alakult, mivel csak a személyi alapbéľek, illetmények időaľányos kifizetését
taĺtalmazza'



Az egyéb ltetrr ľelldszeľcs szerllélyi jel1egĹĺ kifizetésekrrćl a tťrlórák. lrelyettesítési clĺjak
ľészbell kel'ültek kiÍ'izetésľe a 20l2. n-ráľcius 23-án tett iĺrtézkeclési tel'r'ben foglaltak szeľirrt.
Pedagógusaink tészérc az I' tělér,belr nenr fizetttilrk nlinőségi keľeset kiegészítést' A
költségevetési év rnásodik félévébęľr keľülnek kilrzetésľe teľveink szeľilrt a rrlinośégi keľeseĺ
kiegészĺtések és augusztus 30-ig az addig esedékes jubileurrri jutalrrrak is.

A dologi kiadások teljesítrnény mutatója 73,63 %, ťlgyelerrrbe r'él'e a máľ nrájus-jťlnius
lrónapbarr átvętt támogatások előirányzatot módosító osszegét, a teljeSítési nutató 68,j5 %-
os.
Az első féIévben kizárolag iskolánk zavartalatl működéséhez szükséges eszközöket,
kaľbantartási anyagokat vásároltunk. Kozüzemi és egyéb nrűk<idésĺjnkhöz szĺikséges
szolgáltatásokat teljesítetttink, de elsősorban a nagy téli hideg láthatóan jelentősen megnövelte
a teljesítést. Az ,,IPR'' páIyázat dologi támogatás pénznraradványban betervezett ósszegét
(1304'-eFt) első félévben kellett elköltenünk, mivel a pályázat elszámolási határideje 2012.
június 30 volt. Ingatlan kar'bantartásunł az Önkoĺmĺĺny zat közcé|i ĹoglalŘoztatott
dolgozóival, és részben ahozzá rcndę\t anyagköltség felhasználásával töĺént meg.
Augusztus hónapban folyamatosan végezzuk az egyéb karbantartási munkákat, tisztasági
meszeléseket, ingatlan karbantartási munkákat.

Kérenr a szöveges beszámoló érdemi elfogadását.

Kisújszállás, 2012. július 25.

Tisztelettel
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Nagl LĄós'
igazgató
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A Ż012' évi I. félévi költségvetési beszámolóhoz intézményünk költségvetését illetően a

következő szöveges értékelést kívánjuk tenni.

Az iĺtézményi saját bevételeink az I. félév végéľe 48 %-ra teljesültek. Ez

időaľányosan kedvező adat ugyan, azonbarĺ ebben az évben a kollégium bérbeadása

miatt minden eddiginél magasabb bevétellel szĺĺmoltunk, azonban a vasúti

felújítĺsoka érkezó dolgozok száma a teÍvęZeÍI alatt maľadt, így bevételeink e

legjelentősebb tétel tekintetében elmaradnak a várÍtó|. Támogatás értékĺi bevételeink

teljesülése megfelelő teljesítést mutat i 00%-os. A fejlesztési célú áwett pénzeszközök

közül még jelentkezik az elmúlt évi szeľződések alapj ĺĺn kapott, de az idén realizáIt

szakképzési hozzájárulások összege 1 .855 eFt összegben.

Bérjellegű kiadásaink teljesülése időarányosan 53,29%' Az időaľanyost meghaladó

teljesítés értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a máĺcíus-ápľilisi tulórák

összegét ez a teljesítést nem Íartalmazza' mivel az csak az augusztusi bénel került

kifizetésre. A kötelező kifizetéseken tú1 más bér jellegiĺ jáľandóság nem került

kifizetésľe, sokszoľ a köteiező elemek is néhány havi csúszást szenvedtek. Némileg

j avít majd ezeken az adatokon a Kazinczy verseny július végi minisztéríumi

ťlnanszitozása, aminek bérjellegú ńsze 7 56 eFt személyi és 1 84 eFt jaľulék költség.

A dologi kiadások féléves teljesítése 53,86%' Ennek az ada+ĺlak az egzakt éľtékelése

azonban meglehetősen nehéz, mivel tartalmaz jó néhány olyan számlát, melyek az

elmúlt évi teljesítéseke vonatkoznak és van benne több olyan is, melyek a tárgyalt

félévre vonatko zoak, de nem keľültek kiegyenlítésre. Ezekői pontos kimutatásink



nincsenek A Kaz:Lnczy veľseny dologi kiadási ľésze 1.260 eFt' aminek kiadásait a

teljesítési adatok maľ tarta|mazzák, ťĺnanszitozása azoĺban ebben az esetben is július

végén történt meg.

. Az első félévbęn páIyźnati tevékenységeink és az azokbő| származo bevételek az

a1ábbiak voltak:

o ROMASTER pályázat: 132 eFt

o Útľavaló ösztöndíj pályázat: 1.967 eFt

Összesen 2.099 eFt

Kisúj szállás, 2012. augusztus 1

Tisztelettel:

--x-ĺ*; Ôu*.:s
Szabó Tamás
igazgatő
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Tisztelt Képviselő-testület!

A 20l2. első félévi költségvetés végrehajtásáľoI az aIábbi tájékoztatást adom:

A működési saját bevételek alakulása az intézméĺyi működéslrez kapcsolódó 912 Intézményi
mĺĺki)déshez kapcsolódó egyéb bevételek esetében időaľányosali 129'51 % volt, a 9l3 Ilĺtéznĺény
egyéb sajdtos bevételei pedig I55,47 %-os bevételt mutatnak. Ez az eredmény elsosorlan a nem
tervezett bevételek miatt kiugró (szintvizsga' továbbszámlázott buszköltség, vizsgáztatási díjak),
de növeltük a tanműhelyi értékesítésiink és a toľnatęrem-béľleti díjunk bevételét is. Így
összességében 509.720 Ft-Íala teljes évi előiľányzatunkat is túlléptük.
Az intézmény részéľe átvett 46 Míĺki)ĺlési céltź tdmogatőséľĺékĺí bevételek esetében a mutatószám
249,32 %, ami a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttk épzésí lgazgatoságáto|
kapott ösztöndíj{ámogatás, valamint az ónkornányzati páIyźnati támogatás összege miatt
kiugróan magas. Ezen a költséghelyen van a két Leonaľdo-pályázatunka nyert előleg összege is,
ami 9'573.114 FÍ. A 472 Felllalmozĺísi célli pénxesaköx tiívétele viszont időarányosan alacsony,
csupán 46,36 %-oÍ mutat. Ez a szakképzésl hozzájániás összege, ami 3 '293 '237 Ft. Ez a mutató
nem változik, több bevételünk a töľvényi változások miatt nem várható.
Összességében elmondhatjuk, hogy az intézményi bevételek előiányzat teljesítése 148,76 %, a
bevételek 7,tźĺó mutatĺija a tdmogatdsok és pltlydzati összegek, valamilĺt a mdľ említett egyéb
bevételek növekedéséľe tett íntézkedéseinket eredményét tükröxik'

A kiadások tekintetében a fősor mutaílija 56,72 %. Itt is elmondhatjuk, hogy az időaľányos
kiadások felhasználásával jól gazdálkodtunk.
Az 51-52 Személyi juttatdsok felhasználása 53,92 %, az 53 Munkaadtjt terllelő jlíĺulékok 54,61
%-os felhasználást mutat. Az 54-57 Dologi kiadások tekintetében a felhasználás kicsit magasabb a
féléves átlagnál, 57,48 %, Ez elsősoĺban a kózuzemi díjak nagyon magas felhasznáIása miatt
nagyobb értékrĺ, hiszen a gtzenetgía-szolgáltatás I27 

'97 
%' Nagy gondot fordítunk továbbra is a

gazdálkodás takarékos megvalósítására, így például a tanmííhelyi szakmai anyagok vlźstiľlttsit a
legminimĺílbabbľa szorítva csupdn 16,9I %-os felluszltltlltst tuĺltunk ľealizdlni, de a tankonyhai
nyersanyag felhasználásunk is alul maľad az időarányos felhasználáson, ez a mnÍaÍő 32,29 %o-os.

A kiemelt személyi juttatásokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a felhasználásunk arľrak ellenére
jól alakult' hogy az 5122 Munkavégzéshez kapcsolóĺIó juttatások 81,51 %, az sI32
Foglalkoztatottak sajdtos juĺÍatdsai pedig 77'07 % fe|hasznáIást mutatnak. A mutatók a túlóra
89'80 %_os felhasználása, valamint a jubileumi jutalom jogszabály szerinti első félévi kifizetései



lniatt ilyen l]]agasak. Az 52 KiiIsď szenúhli juttttÍĺisok 27,43 %-oll idóal.ányosarr.|ó eľeclnlérryt
mutatnak.
A kienelt személ1li juĺtĺltĺisok zĺiľó luuÍatószĺilľĺl is rlegfelelő eľedrrrérryt takal., 53,13 %.

A második félévben is gazdálkodásunkat a költséglratékonyságľa való tö[ek\'és fogja jellerrrezlli, s
erľrek szellemében kél'em beszáĺnolónr szíves elfogadását'

Kisújszállás, 2012. júIlus27 
'

Tisztelettel:

Toldi Attila
igazgatćl
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Tisztelt Képviselő-testü let !

A 2012. évi intézményi költségvetés l.-Vlll' havi várható teljesítésérő| az a|ábbiakban szeretnénk
tájékoztatást adni.

1. Bevételi terv teljesítése

^ 
2072. évi bevételĺ tervet a ugusztus végéig vá rhatóa n 43 %-ra tudjuk te |jesíteni.

A szakmai tevékenység színvona|asabb működtetése és a kiegyensú|yozottabb intéZményi
gazdá|kodás érdekében folyamatosan és egyben sikeresen is pá|yázik a könYVtár.

Működési cé|ú támogatásértékű bevételek 2012' év l._Vlll. hónapban:

A városi konyvtár 2012. éVben 112.000,- Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott, melyet
doku mentumá lIomá ny gyarapÍtásra fordítunk.

A 2011' éVi pénzmaradvány egyrészt a konyvtári kÓnyvkiadási tevékenységhez eIkÜ|önített,
másrészt az APEH áltaI uta|t (szja 1%) pénzösszeg, me|y takarékossági megfontolási okokból
még nem került felhasználásra.

sorszam támogató szervezet tá mogatás
cisszeee {Ft)

felhasznáIás célja

1 M agya rország
Külügym in isztériuma

150.000,- dokumentUmállomá ny
gyarapítáS, rendezvény
sze rvezés

Ż' Kisújszállás Város onkormányzata 25.000,- rendezvénye k
megszervezése

Budapest Ba nk Ala pítVá nva 50.000,- progra mso rozat szervezése
osszesen: 225.000,- Ft



DoIogl kiadások

A 2012. évben kjfizetett 463'568 Ft összegű 2011. évi számlák (me{y összegből Ż66'4go Ft
2011. évben működési célra átvett támogatás Volt) a 2o12. évi költségvetés doIogi
kiadásána k 12 %-a'

Emiatt jeIentős hiánnyal indultunk, melynek kigazdálkoc1ása lett aZ intézn]ény elsődleges
feladata.

A költsé8vetés Végrehajtásáľa késZített intézkedési terV legfontosabb dologi kiadási elemei
az alábbiak VoItak: mĺndennemű beszerzést és szolgáltatás i8énybevételét (kivéve a
közüzemi és szerződéses szolgá|tatások) fe lfüggesztettü n k aU8usztus végéig. A 2oI2. évi
kö|tsé8vetés elfogadásáig a 2011. évről áthÚzódó szoĺgáltatások díjait tartalmaZó SZámlák
kifizetésére és a kö|tségvetés eIfogadását követően kizárólag a pályázati támogatások
felhasználására került sor. Ener8iatakarékossági okokból (á|talány dijas szerZődé5eink miatt a
tényleges megtakarÍtás 2013. éVben realizá|ódik) ideigIenes csokkentettük a könyvtári nyitva
tartást.

Mindezek alapján az augusztus végi várható dologi kiadás teljesítési adať 47 yo (mely összeg
24 %-a Żot!' évi számlák összege).

A költségvetési megszorítások kovetkeztében kimutathatóan a második fé|évtőI a konyvtári
szolgá|tatások bevételi forÍásai szűkülhetnek, forgaImi adatai csokkenhetnek és a szakmai
tevékenység ellátása során ĺs 8ondok jeIentkezhetnek. A szolgáltatások, a működés szakmai
színvonala Ve5zélyeztetése miatt a második félévben szükséges minimum elvégzendő
feladatok, beszeľzések: a TloP fenntartás keretében számítástechnikai eszközök pótlása (szja
1% terhére) és szoftver lĺcence frissítése, a dokumentumá||omány fejIesztése (eIsődlegesen
pályázati támogatás terhére), a térítéses szolgáltatások műkodtetéséhez anyagok, eszközok
beszerzése, ĺrodatechnikai esZközök és egyéb á|lományVédeImi karbantartási munkák
e|Végeztetése, a pályázati projektek (alapítványi és önkormányzati támogatások terhére)
megva lósítása.

Szakmai munka

20t2 ' évi nyertes pályázat alapján a Közép Európai Brókerképző AlapítvánY támogatásából
könyvtárunk 70.000 Ft értékű szakkönyv állománnyal gyarapodik.
A Külügyminisztériu m 20].1. évi uniós közkönyvtári pá|yázatán 15o.ooo Ft támogatást
nyertünk. A támo8atási összegből 2012. l. negyedévben könyveket vásároltunk és
rendezvényeket szerveztük.
A Márai pÍogram ll. Ütemében könyvtárunk 650'ooo Ft értékű dokumentummal
gyarapĺthatja a könyvtári dokumentum gyű]teményt ebben az évben'
2012. l' féléVes rendezvények: Költészet napi versmondó versenyek, programsorozatok
(lnternet Fiesta, KoNYV-oLVAsÁs, Európa napi, Ünnepi könyvheti), konyvtárĺ órák és
fogIa lkozások á|taĺános iskoláso knak.



A TloP és TÁMoP pályázatok fenntartása l(eretében az alál]lri szal<mai tevékenységeket

végezzük folyamatosan: heIVi5mereti dokumentumol( di8italizálása, cikkbibliográfia adatl]ázis

építése, dokumentumálIomány sŻámítógépes feltárá5a és könyvtáľhasŻnálatot se8ítő

rendezvények, di8itális kompetenciafejlesztő foglalkozások szervezése'

Az időszaki,'tételes állomá nYelle nőrzés utómunkálatainak e|végzésére 2012. |. fé|éVben

kerü |t sor.

A kÓnyvtár kiadásában még ebben az évben me8jelentetjÜk a Helytörténeti Füzetek sorozat

újabb kötetét, melynek előkészĺtési munkáit megkezdtÜk' Ennel< részel<ént meg kelI

kezdenünk egy helyismereti ha8Yaték feltárását is,

A nvári hónapokban a folyóirattár és irattár anyagának teljes revíziójára sor kerÜl' A tárak

dokume ntuma nyagáról számítógépes nyilvántartást készítünk' EzzeI egy időben a

folyóĺrattárat át kellett kö|töztetnünk, ami szakmaiterületen többletfeladatot jelentett.

Ebben az éVben megkezdtÜk a könyvtárl szabá|yzatok fe|Ü|vizsgáIatát is' Szerződéses

5zol8áltatás keretében az alábbi szabályzatok kerÜlnek aktualĺzálásra: Kockázatértékelés,

MunkavédeImi Szabá|yzat, TűzvédeImi Szabályzat (Tűzriadó terv), Egyéni védőeszközök

juttatása. Ezen felül a cégtől segĺtséget kap intézményünk a Katasztrófavédelmi Prevenciós

Terv fe|Ülvizsgá|atában' A könyvtár a 2012. év:| szakmai Munkaterve aIapján terveZi szervezeti

és MűkÖdési Szabályzatának átdolgozását, aktuaIizálását'

Takarékossági okokból 2012łől e-nyilvántartásokat, adattárakat készítünk és elkezdtÜk a

manuá|is nyilvántartások (szakmai, munkaügyi, pénzügyi) elektronikus feldolgozá5át is.

4' lntézményi létszám, személyi juttatás és járulék gazdálkodás

Engedélyezett |étsZám keret: 6,75 fő.

^ 
Żo12 ' évi elfo8adott intézményi kö|tségvetés az eredeti|eg teIjesen forint össŻegre beteÍVezett

a la pilletményekre nem nyújt fedezetet' A tervezett és e|fogadott köItségvetés kü|önbozete és a
2011. éVben kifizetett cafetéria juttatás (mely a 2012. éVi költségvetést terheIi és 2012' évre nem volt

tervezhető) összesen egy havi lntézményi személyi illetménynek feIel meg.

Mindezek alapján minden potenciális szemé|yi juttatás megtakarítás Iehetőséget te|jes körűen

megvizsgálva szakmai vezetői felelősséggel megállapítható, hogy a jelenlegi szakmai személyi
Iétszám fenntartása szükséges a könyvtári alaptevékenység, a közszo lgá ltatá s i kötelezettségek
megfelelő szintű ellátásán túlmenően, a TloP és TÁMoP pályázatok fenntartási köte lezettségé be n

előíľt szakmai munkák elvégzéséhez. A TÁMoP pályázat konkrét előírást tartalmaz személyi
állomány képzettségére vonatkozó fenntartási kötelezettség tekintetében is'

Egy fő intézményi dolgozó START kártyávaI rende|kezik, ezért egy csekély mértékű járu|ékfizetés

kedvezményre jogosuIt július hónaptól az intéŻmény.



osszegzés:

Ezúton szeretnénk tisztelettel köszajnetet mondani az önkormányzatnak, hogy a folyóirattáĺ

dokumentumaink védelmére, állagmegóvására nagyobb gondot tudunk fordítani.

lntézményünk szigorú, tervszerű, takarékos gazdálkodási tevékenységet Végez. Mindent

megteszünk annak éľdekében, hogy teljesítsiik a bevételĺ terv eIőirányzatát. A személyi juttatás és

jáľulék kifizetés hiányát a jelen helyzetben teljes egészében nem tudja kigazdálkodni az intézmény,

ugyanakkor 2012. ll. félévben köVetkezetes gazdálkodással (az intézkedési tervben foglaltak és a

fentiekben leírtak alapján) remélhetőIeg a hiány egy részére fedezetet nyújthat a dologi kiadás

megta karítás.

Kisújszállás, 2012. augusztus 3

t- . I

Q,uÜqo-i ,. .c*o'' 5'::rg c.r-

(.) G u buczné Tomor Mária

vezető
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l3-. ' ], 'ľ:lfully4:lěs-níkejelketI bevételek !
'4 

2. Felhah ozlźsi llÍ,,logűllźsok 2!q
- ą 0'0!%:

510 188,81%
s.

286

l5 Ll

l6 j'2 Felhalnro-zásicélúpćnz€srlidzáltćle]áh
1'7 ł EŃźb felha! lozltsi bel'élelek 0 0 0 1'aa%

iil*li.*':.""ŕľ'o";u'ffi - ]]cql 
_ '

@-''.'-]..''''"-..iq6.-qqqL''.''---.5].-El!!]'''''_-.'''f.!19óp]'.
Kl'ltségÝetésj kiadások(A) és ki'1tségvetési bevételek(B)

22-l 
| 

2 Felhalňozásicćlú pénzmaÍadýány lgénybevéĺel - 
l

.' l"'l"'"-"." '"""---".1!áńwdnol iôÁÍ(h.wétpl. l , 0 0|' 0'00%

l

]Kö|tséqvet6i hiány belsőfinBísz{ľozáśára 3Źolgáló pénŻÍořgálolll

] íélküli blvétel€k
0'00oÁ

Ż5 RnvńTü''T,nK aĺsŚ7'EsEN: íB+c+D) 5ĺ}ó 68! 508 45r 224 981

26 I<tÄTrÁsoK ÖssZEsEN íÁ+F'| s06 689 508 4561 2281561 44,99%



KisúiszálIás váľos 0nkoľmányzĺtának bevétclci és kiadásAi 2012.06.30.

3 s,á'tr

vĺÍolionrormlint7 viroliÖĺkorn'riĺl?í
]0l2'ć\itrlđlosiloIl lclj.5ilôs

clóřńĺ]7 ĺ 20'2'0ó'30. Tcljcśi'ćs % r

1 - l 9."]]lé]y'l]l!!"!!'í!9\ l)!21? t?! !qr. !1i!!.



4 nrellékl€t Kisújszátlás váľos onkoľ|llányŻatának bcvétclci ós l(iadásai 20I2.06'30'

I ÁlcÍm
2 st;r

vli.oliÖnkünlinýrl vĺrośiÖnkormínr?ĺ( vĺŕoliotrtorn'áĄzrt
2012' ći cÍc{lc'i 2012.ć\inló oí(oĺ lctjc5ilôs

I

!9'!:91]! Tdj.śilfu%.s

8 700 8 700 100,009

. 9|9]1!']']!1 d6irłĺ)7 o

8 ?003l |,....}1ĺ!.'Qqę'rŁ"]!!táDogaúsiłó]csö ďlisszalćíllćse

32 2' FelhalDozási célú Iálno!álásikrlcsÖnÖk visszaléńtlése '7 023 7 o23 3 634 5|f!
lfl;ii 15 7r3T 

_ -^---t5 7xT 11334_1 nÁ59

35

36

KöllsćgYctćsi kiadások(A) és költsćgv€lési bevétćlck(B)össlcsĺtćsén€k
€gyenlegc (A-B)

]' vukodéŚi célíl pé ŻlnaÍadván)' i8ćll)'be\élel

I t33 649 ! ?]? !91

1! ?12

635 296

l.łł'oq? !q'q99

3?1q TĄs',,

50 000 't 819

.-il;;; ,rl

., l. lľj5,,ĺ:l*ilľJ 
b€l;ô funn."ĺrozásárr sŻolgáló pénzfoľgslom

aż 7śl l2.36ó/

4l 2' Felhalnozási céhi éńékpapkok ćÍtékesĺléseą'rvi]liĺĺłľ"ĺňłEGL*ĺt*ĺ*ŕt"'ĺ.t 
-'- 

0J -l -_ ,3 q12t

44 2' F€lllalmozási célli hilel és kótvéDykibocsá(ás 450000 450 000 0 !pq

46 lD. |FIna zlťo'záśi b€vét l€k ö9sżesen| (VIJY|I') --_- ] dEE 7 rr' L_'' ''' '_-_ _. ÜÜ3_/l9l -Żll) ó9A 3xŕó1

ll . l' Mĺlkrdćsi céIú ćnćkpäpĺrok Ýásállá\a

/P 
' 

FPlh2l'nn?jili .Élli éŕétńcńk^! v4úrIá<A 14 585 14 585 14 585 100.009

50 l' i\łĺĺkódćsicélLihil€1tÖlleszléseéskólvć y)e\'áĺás

51 2' FelhallnozisicćluhileltrrleszléseéskÔlvéllvlJeÝaltás 88 I59 94816 4'7 408 50'009

ý]DĹ]ffi - _-3'596l 
szl ssof-- 274lEE' 85,2ś,

Ż33 43'| 22() 180 229119. r00O09

Kö!lségv€tćsi többlet LIh.Śználásnoz kapcśolôÍlo ltn.nsäroz'sl
53 E' kiádások }3ó l81: J3ó l8l 336 694, l00'I59

33618

ss i BEVETELEK OSSZESENT (B+C+D) 5 ?87 54! ó l2l4ll 2l3S 3681 34,E89

sĺ l KIADÁSoK ossZEsEN íA+F} ż ż03 565: 36.009



5'melléklet Egyéb feladatok előiľányzatából a

kiemelt tánlogatások ben]utatása
2012.06.30.

AB DEFC

Támogatott szeľv megnevezése
2ol2 éýi Ż0\2' éyl Teljesítés

elôiľányzat módosított Teljesítés %o-a

' eló!ĺá11zat 20 lz. 06'30'

z I '1 PHOENIX kórus sso 550 350

i 1,z 4a á. ł9sąóryľq1u9 tá.oga14sa 50 50 50 1

4 1.3 Váľosi Fúvós Zenekar 400 400 4s I I,

5 I.4 Városj Vonós Zenękaľ 200 200 0

ó l.5 Nagykunsági Lovasbandéfium támogatása s0 50 50 I

. Bokoľviľág Hagyományőľző Egyesület (Nagykun 25O 25O Ż50 100,00%/ l'o 
Táncegyüttes)

8 1. Művészeti és hagyományőrző csopoľtok támogatása 1 500 1 500 745 49,67vo

g Ż. Helyi, székházzal ľendelkező ciYil szervek pá|yáZati kerete 300 300 255 85,00%
ĺizemeltetési költségre

10 3.1 osztöndíj Alapítvány 500 s00 0

11 32 Bu:s1!u1c:ľicaoy11a-ĺj{lľĺza:!::?:aťlakoztls 500 500 l45 Ż9

12 3. Felsőoktatásban tanulók támogatása 1000 1000 145 14'50"Ä

13 4. Nyáľi táboľok 500 500 375 75,00vo

14 5. Váľosi táľsadalmi (civil) szervek 800 800 s40 67,50y"

15 6. Helvi kiadványok támogatása 200 200 20 10,00%

16 7'l Polgáľőĺség 500 500 500

I7 7.2 Városvédő és -Szépítő EgyesüIet Ż00 z00 Ż00

100 100 018 7.3 Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

19 7. Egyebek 800 800 700 87

ŻO osszesen (l+..+7) 5 100 5100 2780 s4,51



Megnevęzés

Évközi löbbletfeladatok. jogszabál}aáltozások miatti költségck fodezętérę

Általános tartalék összesen

s7'áÍn

Tartalékok
2012.06.30.

7. alcím Áftalános tartalék

I

2

3

4

5

l lngyenes tankön),v kiadásainak fedezetéJe

Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamvosáeség fedezetére

LAz által4Tls isko|ákban a haĺmadik első ol4á]y indításának kóltsćge
jAz llléssy Sándor szakköŻép-és szakiskolában további három osztíly indításának költsćgc

oNHIKl és eg/éb központosított tiámogatáls

B

Megnevezés

MEGNEvEZÉs

Körvényforrás maradványa 20l l. évi jóvríhas/ott pćnzmaradvány

20l1. évi jóváharyott pénzmuaduáĺy a2012' évi fejlesztési feladatoka

Közm ri lej lesaés i hozzájárulás

8. alcÍm Múködési célta

CD
?o1) ćvi 20l2' ćvi

modositott
terveT-ett l

elo!Íányzat
l

r0 000 9 3t9

H:\PeÍEllpVNyAGoK 20 I2\20 ] 2 éýi Löhsé?etés\

l0 000 9 319

2ol2 évi i ,i3l3;iJl i

tervezett
elorranyzat

15 oool 15 ooo
33 482 33 482

5031 503l
2216 2216

o gt :qq

F

Te]jesítés 7o-a

i

0.00%

sl zol i t3z

;;Ę:Ę Tc]josítés7o-a

2012 ćvi l!l!' eyl tcliesités
.lói.ánu'ut .ódositott zolź.oo.:o leues!tcs"/o-a

- elöirányzat
0 28 820 0 0.009

0 10 382 0 0,009

0 lll2 0 0.009

F

0

0

0

0

0

0.

0.

0.



7' melléklel

Egyéb ťcladátok clőiřányzatból a Kisújszállási Térsćgi szociális olthon |nĺíködéséhcz folyósĺtoĺt tánlogatás
2012.06.30.

' :012' éýi
20])' étieľedeli lęliPlllés

elôni,Ď':at nńdoslloll 20ti.ló'30' lelleslles"/a'a

2 |. tłükodćs]cćln pénzes^Özáladás a KaÍcagl'l obbcéln.Kiýél(égi . ]JqôJ 2) gb3 óllo Żr'_ " rálsuläs lésléIe a KlsĺL|s7álláslTérsegl szociális ollllol lnli*odé.éhez

Felhalnlozásl celĺI penze'zkozĺadi' á Ŕclcagi Ťđuo..l,' xiĺe''egi

Megnevezés

Fe1haInrozási célú pénzeSzkÖzáladás a KaÍcagi ']'ÖbbcélÚ Klýetségl
} 2. Társuläs Íészére a K isĺUszállásĺ Té.ségi szociális oĺhon felhalmoźsl 0 0 0

' kladásalhoz

4 3. Összesen: 23 963 23 963 6 l 16

CDEF

Tlíjékoztąĺó ądilok
D

20I2' é:,i

elői1',it\yzal

Teliesilés
20ti 0ó'30' leueslles -a-a

t43 492

38 r98

11:,88 '??::
38 8t5 t8413

r07 803 I5l8

289 093 295 ó21 l54 ]22

jok, felĺliitások' egyéb ĺ'e]hahnozási cćlu kiädások

I 125

I0 9 kiadások mindösszescn:

14 13 Egyéb nlĺlkődési bevételek 0

] 14 05ó

2 155

I t6 211I5

l6

14 Míiködési bevéĺeleh

l5 Felhalmoási és tőkej€lleg(ĺ bevéle]ek

l 7 l 6 Támogatáséftékĺi felhalmoąási bevéte]ek lr:,
r 000l8 l7 Felhallnożsi cé]ťI pénz€szkÖz átvétel I 000

l9 l8 Egyéb felhálmozási bevét€Iek I l2s 100,00%

20 19 Felhnlltlozlísi beýélelek

2l 20 Költsćgvetćsi bevét€lek összesen: ĺ 14 05ó l 17 336

22 2] _1_álnogälá.i 
krlcsÖ,'Ök 

' 
laá;;ulé;

23 22 Iränyitó szervtól kapott tálÍogatás

24 23 Költségvetési beýét€Iek összesen: 289 093 z9so3't 141365

25 24 Kollsć8i\elćŚ lllány belio fmnszirozÁsála szolgálo ĺĺrüdey .el,i o 1709 0
oén7'nará.lvánv

26 25 Kaihsé8yelési lliány belső ĺ]naDŚzirozásá.a szol8áló felhallnoźŚi céIú o
pćnznraradvány

27 26 Bevétel€k mjndtsszescn. 289 o93 Ż96 A6|, ĺ47 36s

28 27 ll1ÍézÍ|.élly Íészéle járó lonnativ és kÖtrlt (ámogatás I 13 994 113994 s9 619 52,

29 28 Kistérségi kieg'nonnatĺva 37 080 37 080 t9 393 52,

10 2q tgyéb Lálnogalá o o o' 0.00%

31 30 Ósszes kÖzponti támo8alás I5l074 15l o'74 ?9012 52'30d/t

J2 Jt Normalív lámogáláson ielüli támogatási igćny (30-22. sor) -2J 9ó3 -26 627 
'ji' 

35,00o/o



8' melléklet

A finanszĺrozási célú műveletek kiadásaiból a hiteltörlesztés és kötvénybeváltás kiadásai műköđési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a

kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban

2012.06.30.

ABC

Ż

3

4

5

6

.E
O

E

!i
sl
5l
5

5

s
5

5

sl

fl
5
-i5i

5

E
N

I

I

i

6i
6

i

i

I

6l

I

6

l

l Fejlesztési hitel t<irlesĺes
2 Feilesztési célú kötvénv Visszavásárlás

Feilesztési célú hiĺeVkötvény összesen:

3 ]Elöző éVben felvett műkĺjdési/likviditĺsi hitel t<irlesaése
l

4 Tárgyévben felvett hitel törlesztése

5 Múködesi célű kötvény visszavásárlás összesen:

Működési célú hitel/kötvény összesen:

Hiteltörlesztésl ktitaény zlis szazs ős ő.ĺlá-s mind ij sszesen:

5 I.eJlesztesr hrtelek kamatarra

6 Fejlesaési célú kötvény kamatai

Fejlesztési célú kamatok összes€n:
7 Műk<'dési/Likviditási hitel kamata

8 Mtiködési célú ktitvény kamatai

IMűködési hitel kamatai összesen:

1,Hit elk am at 9k mi;n d-ö 
9 

s z e s en;:

HiteltörlesztésÍe/köwény visszavásáĺlása és kamatta
mindässzesen:

7

8

9

l0
l1
1Ż

t3
t4
l5
l6

D

Megnevezése

l7

H : \ PenzDgy\ ANyAG)K 2 0 ] 2 \ 2 a ] 2 évi łö] t5éoýetés\

4'2012' I' féIévi beszáno]ó 8. ne]]ék]et

EF
2012. ćvi credPri 20l2' ćvi n'lódosílou

eĺolrany:al elolrany:al

zz 2181 zz ŻI8''
65 e41 6s 941I

8S 1s9 88 159

ŻŻ6180 226 780
00

6 657 6 651

233 437,. 233 437,

32r 596 321 596 \

ezer Ft

GH
Tclicsílós- ! ellesues 70-a

Żt)1) u6 3u

'

1l 109 s0,00%
32970 s0,00%
44079 50,00%

ŻŻ6780 100'00%

0 0,00%

Ż7 674
43 604
71278
26 636
4 40Ż

I

31 038l
I02 31ő

Ż7 614

43 6041

7t 278
26 636
4 402

31 038

102 316

423

3 329 50,01

230 109] 98,s7%

274 188 85,26%

3 824 13,8

1Ż 366
16 190 22,71%

423

13 471 50,5

1 Ż48 28'35%

14719 47,420/0

30 909 30,21%

305 097 7l



9. melIékIet

I

Ż

3

4

'
5

A

.ě

Kiilcsiiniik alakulása
2012.06.30.

Kumánia Kft részérę kölcsön tör]esztése

Mükiidési célú kł'lcsłin iisszesen:

Míĺködési célú kölcsön nyújtása/törlesztése

i

2

A B

] Megnevezése

Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása3

4 Felhalmozási célú kiĺlcsiĺn tisszesen:

Felhalmozási célríl kölcsön nyújtásďtłirlesztése

H : \PewugłV NYÁco K 2 0 ] 2\2 0 1 2 éví ktjltsé gvetés\

c
2o1z. éýi
eredęti

clöiľányZaĹ

30 000

D

Ż0]2. évi
módosított
előiÍányzat

30 000

l8 600

48 600

E

'l'eljesĺtés

Ż012.06.30 '

r8600

48 600

F

Tclicsítés
Vr-a

Cr
l

2012. é,łi

eredeti
eltiiĺányza1

2 100

25 000

:

l8 600
I

43 600

83,33%

100,00%

89,7tyo

DEF
':'''' :'' Tcliesilés lclicsíLćsmooosrroll 

20r 2.06.30. vo-a
eIolľamyzat

2t0o ll 0,52{

2 100 2100 tĺ



]ljcsĺtcs
2012' ęýi
Inódositott

elŕj;rán}zal

7. cĺm
Felhalmozási kiadások

1_ alciřn

olśaLłst segiti' gépck. Bzközök az lllćssy s.indor szakl'öŻć" -c., szaliskolában

2012.08.1516:05

ai š Kerąrkedelem"matkeťing szalÍnacsoPoń

HiýołaI

::-=---:--. -,

számiťáslccltnikai eszközök KoŚuth Iskola

,2.1.1)

aLŻDr\

l0 mellóklet

ndff iÍdő wcllncŚlÚisáikai fejles'

a stÍandffi.dő tÚúlct@ (ÉAoP 2
-i be|ví7öblô7etmek rekonstrukci

)P5t

szálloda éI

olĺlron koŕszeÍĹisítese (TIoP-3'4

lás váÍos térfiqvclő rmdszorock

4 2012 I féIćvibďáńô|ó 10 melléklet



ítási feladatok előiĺányzata és

Felhalmozási kiadások

4 2012. I. féléibęszámoló 1 1.melléklet 2012.08.15 l6;06



12. melléklet

I

Ż

3

4

5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
e|őir ány zata és telj esítés e

2012-06.30

6

8-
9

l0

j- Vdrosi önkormdnJ,zűt eĐ,éb Íeuralmozĺźsi kiadúsa

1 | Első lakáshozjutók támogalása (végleges felhalmoziłsi célú 
3 oo0"" pénzeszkÖZ'átadás)

j

3.2 Kumáĺria Kft részéÍe tözstóke befiZetés ll'részlet 20 000

t;

1. ondltóan múíkijdćí intézměnyek egyéb fellrulmoaźsi kiaddsai

3.3 KöZműfejlesztési hozzájrirulás 0 29]'3

2. Polgórn esteri Hivalal egyéb fellrulmoaźsi kiadlźsai

CG

3'4 l otthonteremtési támogatás

3.5 ]lvóvíZminőség Javító Társulás lészére ôneló átutalása 0

. 
" 

Felhalmozási célú pénzeszköZ átadás Karcagi Tobbcélú Kistérségi 
o"'- Társulásnak

l6

17,

l8

J

Teljesítés
%o-a

ezer Fl

-;

I

0l

l

00
L

I

3 000

20 000

1200 40,00%

400 2.00%

l'10Ż

9 618

4 025 138.1

23 000

9 441

l 045

47 719

47 77923 000

9 618 I

3 94t 41,74%

13.71%:

43,,77"



l3. melléklet

onkořmányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2012.06.30.

I

,

Megnevezés 20l2. évi eľedeti
előiľán),zat

C
ioi' aĺ

módositott
e]diĽányzat

Tełesítés
Ż012.06'30

E

Teljesítés
Vo-a

7 Működési célú pénzeszköz átvétel

164 920 294 906

108 ?!:6 108 2!9

951 659 I 043 t7l

206 992 216 864

0 132

008 Előző évi mljködési céIú előiľányzat maľadvány, pénzlnaľadvány átvétel

9 EIőzó évi költségvetesi łiegJszĺtJset, vi..'"te.Jŕ'.t 0

8 700

52 6t3

I0 Mĺiködési célú kölcsönök vjsszatérülésę 8 700

l0 00il l MűköClési célú pén'ľnu,aduá;' igényb;i;la
l2 Működési célú éftékpapĺľok éftékęsítése 0
l3 Mtĺködési céIú hitęl és kötvćnykibocsátás 438 719

0 0 0,0c'1

438'll9 2!1 330 56,38o1

2763371 1628296 58,920/.
l4 Működési céIú bevételek összesen: 2 489 25,r

Mŕĺködési kiadások

894 032 915 686 5l

5t,64yo
l8 Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkjadások néIkül 664965 821 434
l9 Egyéb mĹiködési kiadások

38,21%
20 Ellátottak pénzbe li j uttatásaj

77,5
2l Mĺlködési célú kölcsönök

89.'l
22 Altalános taľtalék l0 000 9 3t9 0
23 Működésicéltaľtalék 5t 201 I32 600 0 o.oc
24 Működési célú kötvény és hitel töľlesŻtése

zs Mĺĺködési céIú kĺadások összesen:

233 4t'7 z:33 4:7 
-.. 

2]g loe s8,57%

2 489 25',7 2'16337l I573ó45 56'9śý"

4'2a]2. I. fé]évi beszánoLó ]3. ne]]ék]et 2012.08.15 16i06



l4' nleiléklel
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Kĺsújszállás Váľos Önkormányzata Képviselő-testületének
l20l2, ( ') önkoľmányzati rendelete

a Ż0l2' évi költségvetésről szól.ő 70l20l2 (II.29.) számú ľendelet módosításáról

Kisújszállás Váľos Önkormányzatának Képviseló-testiilete az AlaptöľVény 32' cikk (1) f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. töľvény l0' $ (1) d) pontjában meghatározott feladatköľében

eljáľva,
a helyi önkorrnányzatokľól szóló l990' évi LXV. töľvény 92. $ (l3) a) pontjában biztosított véleményezési
jogköľében eljáró Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselo-testtiletének Pénzügyi és Gazdálkodási

Bizotisäga,
Kisújszállás Váľos Önkormányzata Képviselti-testĺiletének Szeľvezeti és MÍĺkö_dési Szal:ályzatáről sző|ő

42lŻo11' (il.30') önkoľmányzáti ľendeléte 37. $ (1) d) alapján Kisújszállás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-

testületének Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsága, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és

Mezőgazdasági 
_ľlzottiaga, 

Művelődési, oktatási és I{úsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága

véleményének kikérésével a következĺjket rendeli el:

l.S

(1) A 2Ol2' évi költségvetésrő l szőló 10/Ż01Ż. (II. 29.) önkormányzati ľendelet (továbbiakban: rendelet) l . $
(1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,'(1) Az önkoľmányzat köItségvetési kiadásainak osszege _ finanszíľozási célú műveletek és előző évi

pérrzmaradványa nélkül - 5 725 839 Ft.

(2) A ľendelet 1. $ (2) bekezdése helyébe a kovetkező ľendelkezés lép:

,,(2) Az önkoľmállyzat működési kiadásainak összege 2 352 700 000 Ft, ezen belüI

a személyi juttatások osszege
a munkaadókat terhelo járulékok és szociális hozzájáĺulási adó összege

a dologi és egyéb folyó kiadások összege
az egyéb működési kiadások osszege
az elrlěltotíak p énzbe l i j uttatásai

(3) A ľendelet 1. $ (3) bekezdése helyébe a következo ľendelkezés lép:

.'(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 3 267 136 000 Ft, ezen belül

829 259 ooo Ft,
209 408 000 Ft,
9Ż4 728 000 Rt,
373 449 000 Fr,

15 856 000 Fr.

2 850 398 000 Ft,
366 997 000 Ft,
49 741 000 Fr.

26 630 000 Ft,
28 673 000 Ft.

a beľuházási kiadások összege
a felújítási kiadások összege
az egyéb felhalmozási kiadások összege

(4) A rendelet l, $ (5) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(5) A pénzforgalom nélküli kiadások összege 55 303 000 Ft, meĺyből
a működési célú pénzfoľgalom nélküli kiadások összege
a felhalmozási célú pénzfoľgalom nélküli kiadások összege

2.S

(l) A rendelet 2. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(l) Az önkoľmányzat költségvetési bevételeinek összege _ ťlnanszírozási célú műveletek és előzo évi

pénzmaradványa nélkĺil - 4 546 241 000 Ft.

(2) A ľendelet 2. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



,,(2) Az önkoĺmányzat a mrĺködési bevételeinek összege218Ż 888 000 Ft' a felhalmozási bevételeinek

összege 2 347 630 000 Ft.
3.$

(l) A ľendelet 3' $ (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(l) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különböZeteként a költségvetési hiány összege

ĺ 179 598 000 Ft.

(2) A rendelet 3. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A költségvetési hiány belső finanszíľozásáľa szolgáĺó elóző évek pénzmaradványának igénybevétele ó92

ó83 000 Ft' melybĺil
a működési célú pénzmaľadvány igénybevételének összege
a felhalmozási célű pénzmaradvány igénybevételének összege

(3) A ľendelet 3 ' $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

54 308 000 Ft,
638 375 000 Ft.

373 096 000 Ft,
450 000 000 Ft.

,,(3) A költségvetési hiány és a ťlnanszírozási kiadások kiilső finanszírozásáľa szolgáló finanszírozási célú

míĺveletek bevételeinek összege 823.096.000 Ft' melyből
a) a működési célrj finanszíľozási bevételek összege
b) a felhalmozási célú finanszírozási célú bevételek összege

(4) A rendelet (5) bekezdése helyébe a következó rendelkezés lép:

''(5) 
A hiány ťĺnanszírozźsa
a) l10 719 000 Ft az önhibáján kívül forráshiányos önkoľmányzatok támogatásából,
b) Ż07 377 000 Ft folyószámlahitelből'
c) 55 000 000 Ft munkabér megelőlegezési hitelből töľténik.

4.S

(l) Hatályát veszti a ľendelet 13' $_ában szat:ályozott, a behajthatatlan követelések törlésének engedélyezéséľe
vonatkozó ľendelkezés'

s.s
A rendelet
l. melléklete helyébe e ľendelet 1. melléklete
2' me1léklete helyébe e rendelet 2. melléklete
3' melléklete helyébe e ľendelet 3. melléklete
5. melléklete helyébe e ľendelet 4. melléklete
6. melléklete helyébe e rendelet 5' melléklete
7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
13. melléklete helyébe e rendelet 8. mellék]ete
l4' melléklete helyébe e ľendelet 9. melléklete
t5' melléklete helyébe e ľendelet l0' melléklete
l7' melléklete helyébe e ľendelet l 1. melléklete
l 8' melléklete helyébe e rendelet l2. melléklete
l9. melléklete helyébe e ľendelet 13. melléklete
20. melléklete helyébe e ľendelet 14. melléklete lép
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6.S

Ez a ľendelet kihirdetése napján Iép hatályba

A ľendeletet kihirdettem:
Kisújszállás' 2012'

Kecze Isŕván
polgáľmesteľ

Dľ. Varga Zsolt
jegyző

Dľ. Vaľga Zsolt
iegyző



l' melléklet a |0120|2 ' (lI '29 ')
önkonnányzati Í€ndeletbez

l.cím
Onkoľmányzati bevételek
és kiadások előĺľányzata

l ' melléklet a '/20l2. (VIII. .) önkornrányzati rendelethez

KIADASOK
ABC

l Szám Megnevezés

ł ''!'l .Q4]Ęl1'!Lo.s]!!9'lll9łlę\
3 l'2 Pol8áImesteri Hivatal

! ' !,j -ś$rŁ'-ą!!4 Yá'99 QI1k9ľ1{11zq1a
5 1. személyi j uttatatások

.6 2.l 
--.ÖnállóalĽrű\q9q i!1!é1']ŕ!y9!

1 2'2 PolgarmesteÍi Hivatal

8 2'3 Kisújszállás váos q8""qĄľąlą 
.''

52
'738

e?4 1

t5

Ż56

I6 4.3 KisújszállásváťosÖnkományŻata l0t
|1 !: Egyéb ._ĺ\q49!] L,aq4!9k

l5

Ż5 3. Egyéb felhalmozási kiadasok !214
Ż6 ll. Fe|halmoŻáśi kiadások . 1267 136

27 -lII' Támogalási kölcsönök nyújtása !q49
28 IV. m nélküli l(iadások 55 303

ABC

4 l.3 Váľosi onkoľnrányzat nlĺĺködési bevételei

5 |'4 BeruhŁáshoz kapcsolódó fo'rdĺtott áfa -.-ó L.5 ,Y4",rQĄ"rľq:c!!!!!!9Łi'É]q \Ľ9!q9y9ą9!

8 l. M{íkölési bevételek



l ' melléklet a |0120|Ż' (ll'Ż9')
önkornlányza(i rendelethez

?!
35

36

1.cím
Önkoľmányzati bevételek
és kiadások elŕĺiľányzata

'Un Meglrel'ezés

ii'l ióLlekok bĺľagok

2'2.2 SzemélyijövedelenladóhelybenlnatadóÉsze

2'2'3 Jôvedęlenlkülönbség nréľséklése

2.2'4 Gépjál1nĺladó

2'2.5 Tennőföld bérbeadasából szfu mazó szenrélyi jövedeleuladó

' Ż,3']. Ę91ty919we!9ttĺ tlsag
Ż'3.2 Talajle relésidÜ

- ?ł3-!gyą9j át9!_ĘYétągL
z.1 . ľĺl ĺeo-l!!9]!!!q!j! 

"cŁó-qj4!!9! _b9]9!9!!k

2. o,l to!!4!!!!!|9!:!!!!9s',!!' k!,k!! ą!!!Ł!
3.l. Normatív hozzájárulások

'.ł,?,1 B'ęl\9Ll'!!!łi9lq q1"gą!Ą3
3 2 ? P|-é!li!méye\ éJ lqtlzámcsökkenlés tálĺogatása

3'2'3 Köznüvelődési és könyvtáĺi élclekeltségĺövelö tállrogatás

3ą !!'Jrl!\9]43!Łz!lok-Ľoqx!!vL]ĺl!q!! li!l'lĘlá]ą!9 !4*gcll!4!1
r:1' Ę.lłrQl.!q:ľ4ly?1!9\k!9gé!?qq !4ľo€Ł!4!u

-ł:! !9!yiqlĘI.4!y4!9!''gcyćb!!9c1!4!n
3.5 oNHlKl támogatás

3, Mííködési t!źnrogofursok...Ö^ĺilóánńĺłtiođi'tĺ"ńĺńý"tiáń'"gátáséľtékűń{iködési

4.l.l .bcvćtelei

2012' éyi
előirányzat

4

8l l5
3lq

54

20q

I
sqg

q90

31

3j

t0
4)

42

38
"' -_ . 9]Ę4g.9lEgéY_!egb''!qsl!qlł9Ľtg!q4!EĘ9,

4 p:."liľľe'{irľerľ,Ętyłls9!!9!tý!!á]Ło€4T9

", - -Y^ 
.ót 9]!9Ľ .,kölł] 

'9ą"Ę!1"tq.-9 
L!Ą9PR P9ryą!

f' Kétkezi nrunka becsülete LEADER pályazat

'E' iK]vl!4g])! \!ylr|1d!€ LrApER p4ryrŁat

h'']:9,,'4l]]9_:ö]Ę!]!!É!9€9!!ľ

j, =l4M9P 3'2.3 K.l']!!?9]!{s|Itt lnindenłire sze'ľep vaľ

k. TÁMoP 3.2.4, ''Tudás-depo expĺessz''

4.1 r1!o€44ľ]!!!l!4qdé!LĘĘtl!!



l nlellék]et a l0lŻ012' (|1'29'\

ölrkonrlálryzati rendelethez

6g

qt

1'cím
Önkoľmányzatĺ bevételek
és kiadások előiľr{nyzata

MeFlevezés

ą Öľlqq''*\q!9!ľĺ]L"]Ł!\ nĺ1ködési p9lleszköz-átvétele

4'2'2 Polgáľmesteli Hivq!ąl!l!\q-d-és]!9ll'99!\q!-4!Y'ét!t

'1,?,'1'. ]sI9! Q!l.r''mányzďn)tlködésl pénz9!?!ö2:ą!vé1e!

4.Ż Működési cćlú pénzcsz|(öz-átÝćtel államh.kivülřől
Előzö évi mükô<lési cćlú etŕ'irányzat maľadván)', pćnzmaľadvány

4.3 átvétel

14 Ę!q!9j! !g!!!:ryŁt!_9i ł!!al!?ĺ!!Ł9k]:i!'q?!é|iiJésck

l. z,' 
!- _' Öqlqqĺny4!]_Ę\9!9Ę!!!É\"'! í!ę!9

l,?,? Ö+qTĄlzq!! yqgyg! bÉl9e.ť4sából szánnáŻó bevétel

'-t,1 ' 

Ö1t<91q{1ľza.!9 Ł Ľj4!o! f!!h.1l|]9zási és tőkćjel|egĺí b€vételci

].3l ' os/lalék bevélel

o' Tűzoltó Laktanya felújításáĺa átvętt pe.

ToYoTA-HIACE 8épjáľmű kálęsemény tl)iatt átvetĺ

ezel forilĺ

18

t8

!
tq
IL
t?
t?t
54

ft
t9ll
f8
59

6j
96

.91
q8

69

62 . L3.l.' Felhalnloz4li c!l!q'ľ!és arf9]ł!']Lny9ry!9c

q! . !,3 łélĺggL!.ft|tl9.tj,"! !9.1ť!!9i

64 ]: Fe!!!]!,!o}!!lýqŁeJ4!!E]!!:,ék!9ł

' ?,'.1'.lPUoryÉĄaP!á']]9ąatáilvóvĺzn]inőségJavítóplogľaln
2'l2 Ki'zm Lifej leszÉl !ql"ľ.l!4l

Ł! .'5qrpq4o.'!s!!'e-|lil1! 1!!9!(b9l f9jlcsztési célúak

' ?,1 !si!.l4é.i .j!-! J4!ľc{{!9_!.
2' Felhąlr1rozási lórrlogiílísok

onállóan műki'dő intezmĺnyet tíńogaiĺiĺľrĺlłĺ

Kisújszállás váťos bel-és csapadékvĺz elvezető tęndszeľének

!. ĺekonslrukciója(DK-Lg.DNl'-9.!!q19!9|]
Kumánia Gyógyvízű strandfiiľdő wellnesstuľisztikai fejlesztése

ę. 1Éĺol z. t' l l

Kumánia szálloda épitése a Strandfiiľdő tel'ületén (ÉÁoP 2' l.2)

Kisújszállás ÉK-i és ÉŃY-i beluĺzöbtöreténet leLo''sr*lĺo1a
g' (Énop s' lzl

Kisújszállás városĹtĺzpont fuŔcioĹĺuĺto'''ąĺjĺta,u ĺÉl'op
17 h. 5.1 .l/D)

E_-. -i *'*;'" ÉL':':q'
, - 

--J-!ryÉ]Ę]9P9ll4ľfEr9,'1! 

GAoP-4.l'3lA)
80 k' Szociális otthon korszerűsítése (TIoP'3.4.Żl11)

- r"".i*auĺíuJt."l"łl gy+oĺ"L iłi"r'te'" ieĺóp-j.i.ýł'
8t t. 1l)
82 m. Kiizkincs hitelek

n. onhonlerclDtésilátTogalás

ll
1!

7t

16

732 05t
3 963

149 965

180

p' pén7eszköz



l' llle]léklęt a |o/2012. (1l'29')

Önkonnállyzati ręDde]etheŻ

1.cím
Onkoľmr{nyzati bevételek
és kiadások előiľányzata

Ż0]2' évi

Szau Megnevezés előirányzat

Városi onkormáńj'zai iámogatásćrtékíi felhalnlozási

i?:,'3,l 14T9g4Ąry!q4 -f'"_lĘĘŁ"á,j ĘĽ!L!k
Önállóan működŕí intćznlényck íe|halnlozási cólú

3:1.! _!inzcsz!ĺ|l átyéte!9 8

3.1.2 Polgármcstc|'i Hivatal felha|mozási célú pénzeszköz átvćtclc

\/árosi onkórńáĺłiat ĺelĺatnlozási célú pénzcszköz

3.l.3 átvétele l
88 -. - 3.z 

--!4!gĘ9'Ągl!! 
pénz9s!ŁĘ]qv{-t9lĺl': !ĺiy!ll!]q]89 ,L .Ęs!ł.u:a!!y1!-ł!!ľ4s!ę]'.

90 'll. Felhalmozási bevéte|ek

91 -.rll ś]s!!_!?4!lás sE-!ŕjl 
'nűködési 

célú kölcsön visszatélĹllése

92'!' Műlqllćsic!!q!{mog1!4!!lkölcś.ö!ökvisszatéľülése

93 .' 2'! -vĺąll!ś!\!gy944žŤ-\9l!'9!Y!s!?slé']!lś!

2ś ] ]_2'4 iq9Ęs'j!ĘkáÉPité!]\9]!!q'.!Y!!é,!lgŁ
91 2. Felhalmozási cé|ú támogatási kölcsłinök ÝiŚszatérülése

98 lII. TámosatásikölcsöniikviŚszatérülés€,iqénybeÝét(

q3

84

9 49',

362
1_

15



]0/20I' (Il 29') onlrcmán'"ái
Mágyářország 20l2. ćvi központi kôltségvctéséról szóló 20ll. evi cIxxxvIII. tv. alápján iáró nořmátiÝ állámi hozzájářulások

2' mel]éklel a'/20l2' (VIII' ') rnkonnányali ťendelethez

l

r
ą
1

8

9

lo
t2
tl

l5
l6
t1
l3
t9
29

1!
22
23

25

2ś
2l
28
29
l0
31

32
33

34
35
3ó

3J

klgvctćsi N
GLoB^LIs NoRMÁŤIvÁK

'l clcpülś' ónkormmyaok úŤchd6l. isŁsalAl' spoí
l skuhuráliŚfelädä'ai

? a oł.a"yircaał .oL,ĺo* 1a'pL.-5ł"r,łs1
: áb olńánylrcda můkod6' klad,'sdl
2 ď oyámuEyi i8egŻdý feládátrk

Ép ćsüsyl lsusat'q feladďol aTc'scs' no'm
2ba hoajárulás)

:bb ÉpĺćsüBqlBeBalásiacladäol(K'egglsŻllq\ozájárulás)
5 Lźkolt kÚIlcrúle(el käpcsolaros fcladďot

Ę

8 Údulóhelyl fcladatok

GlotÉlis noÍmatívák összesen:
szoclÁLIs NoRMÁTĺvÁK

lo Pd""b"rio!"iáli,iui;Bď
szociálĺs no]matívák össżesen:

KóŻoxTAŤÁs
Kifu ktĺtísi ÍlĺphoŹájíŕĺlífu k

l5J(]j ovodaj nNclćs
lt !(2i l!Ü9Ęi9k4"6 u ]_2 ,a]af9]y!!]9l'
l5 b (5) i'skolai oklalás a ]' ć"f.lyamon
l5 b(6' 

'lsłolal 
otfuás a 4' ćv{oliĐon

] 5 b (8) l 6kola oklatás & 5_ó' !ťo]yĐon
l 5 b (l 2) 

l 
tskolai ohatás a 7' ćvfolyMon

t5 b(l3) ]iskolaokatáŚa8 ćvfolymon
]5.(l) tskolai ołlatás &9_lo ć!.fot'Źm.n
l5c(lo) 'tskola Ôl(al6& lI ćr{olvmoj
I5c(lo)'islÔläoluláś& l2ćv{olyĐon
l5 c il0) iskolaioktä'Ii6 & l3 ćv{olyÚon
l ) d 'säłt]tg! !!!aLq9!lĄa!!!,:4łkóżę6lola ýjkiŚlob'

Alĺpfołú niivBz.ri okrĺrnl

'5'e(I) ]zocnúvEllti]ig
t 5'e (2) Ńjp7ó ipmúťészcli' Líncmüv 'sŻin_nś bábńlh ĺg

' jl<ollćPiumokkiĘoklítłsiÍclnd'|íi
]lf (ollć8uńicxrcm{uli9Ę'a
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3.2 Kumánia KĺlÍćs7-ére töÍzstőkc befizetés Il'řćszlel

I

3'3 ollhontcremtési támogatás

]-4 Közműfeilesztćsi hozżiárulás

1 ś Karcagi TöbbcćIü K islćÍsćgi 
_I 

ärsu tás résŻére a Tćrségi s /oc iális
-'' otthon feilesáéséhez De'átadás

]'6 EU Öneíö alap árulalása az lvóvizminöség Javitó Társulás részére

- - ToYOTA-HlAc[ gépjánŤű vásár]äsäňoz pc.átrdás a Térségi

s7oc'ál's ()tĺhon reszere

3 - 8 L DHT Kft törŻsbetél átutalása
I

, Osszeg

Osszesen

DEFGHIJ
Fedęzet

PályiŁal ÁFA uissz-a- Pćnz- Körvćn}_

Awcll összcg saJál lorrás lćÍülés maradvánv 'oTasmaradvänya
headoĺĺ nlesnverl'--.-:

t. onl' óa niíködő ir'tózntények egr'éb Íelhdlmozdsi kiadbai

L ,l ,l ,l o, ;
2. Polgáńesteń Hivalal egéb Íelhalmoaisi Liaúisai

J' Válo;i öIkormdn'zal epéb Ielhabnozlísi kiadása

'l 000
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l7. męllék]et a
l 0 /20 12'(ILŻ9) oÍ|kormányzati ľendelethez

1 l . melléklet a '1201Ż. (vilÍ. .) örrkoľmányzati rendeletlrez

onkormányzati műkłjdési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

MegnevezéS
2012. évi
teľvezet

Működési bevételek

3 Müködési bęvételek

4 Önkormányzatok sajátos múködési beľételei 708

5 Működési célú noÍmatív támogatások 8',7Ż 36

6 Miĺködési célú támo8atáséftékű bevételek

7 MĹiködési .elĺ pJ*"-to. ai"!t.l t32

8 Elóztĺ évi nĹiködési célú elöiľányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel

9 Előző évi költségvetési kięgészítéseŁ vissz?j9rylés:k

10 Működési célú kölcsönök vissZatériilése 8 700

]]M]Iö99']ŁéŁ!91T1i9qi"yic9lłb""Ľ|:
D Működési célú értékpapíľok éľtékesítése

54 308

l3 Működési célú hitel és kötvénykibocsátás

1ł !ĺĺ$009] cé!ĺ !9vé!e|9k-Qg119se1:
Ż 390

L5 Mĺĺkiidési kiadások

l6 személyi juttatás 829 2

17 Munkaadót terhelő jár'ulekok és szociáli:_Ł"::ľľ!l'l l1ó
18 Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélktll

209

853 4

l9 Egyéb működési kiadások 373 Ą

Ż0 Ellátottak pénzbeli j uttatásai 15

2l Működési célú kölcsönök 48

22 Áttalános taľtalék

23 MĹĺködésicéltartalék t8

24 Mĺĺködési célú kötvény és hitel töľlesztésę 233 4

25 Mjĺkó|$i !q!t!a{i!s9k !|9szesgn:
26 Míĺkłidésihiány/többlet

2 590

4. .-2012 (VÍIÍ. ') önkornányzati rendeLet 77' fieLLék]et 20l2'08.l5 1ó:58



l8' lnelIéklęt a
10/Ż0|2. (II'Ż9 ') önkoľnányzat! ľende]ethez

l2. melléklet a '/2012' (vlil. .) önkoľrnányzati ľendeletliez

Onkoľmányzati fe|halmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

ezer Ft

Megnevezés 2012. évi
tervezet2

3

4

5

Felhalmozási bevételek

Eľtékesĺtett táľgyi eszköZök AFA bevéle]e I 28'7

FęIhalmozási célra jóváhagyott helyi adó Ż'7 61

Felhalmozási és tĺ|kejeIlegű bevéteIek 395 5

Felhalmozási célú noľmatív támogatás 13 643

I 928 954l
8

9

Felhalmozási célú támogatáséÚékű bevételek

Felhalmozási céIú penzeszłoz aĺveielek 9 49'7

FeIhalmozási célú pénzmaľadvány 638 3',7 5

l0

tl
Felhalmozási célú támosatási kölcsönök visszatéľĺilése 7 023

Foľgatási és befektetési célťr értékpapírok éI1ékesítése

t2

l3

T4

Felhalmozási célú hitęlfelvétęl/kötvénykibocsátás 450

Felhalmozási célú bevételek iisszesen: 3 471931

F'elhalmozási kiadások
l 5 Fejlesztési hiteltiiIlesZtés/kötvényvisszavásáľlás kamata '71

16 Beľuházásifeladatok 2 850

t'7

l8

Felújítási feladatok 366 991

Egyéb felhalmozási célú kiadások 49'141

l9 Fe]halmozási célú kölcsönök

20 céltańalék felhalmozási céIľa Ż8 673

2l

22

Befęktetési célú értékpapír vásárlása 14 585

Fej lesztési hiteltörlesztés/kötVényvisszavásáI]ás 88 1

24

Fe]h1|moz.ł9i 9élú kiadá9ok tisszesen:

Felhalmozási hiány/tłibblet

3 471 931

,I: 
\ ELóTER,]ES ZT]ł;Eĺ(\ ?esĹü.let 2a12'a8'28\4' .-2012 (VIII' ') önkarnányzati rende].et 2012.08'15 l6:58



19' melléklet a
l0/2012. (II'29) öĎkormányzati rcndelethez

13. melléklet a./2ol2. (VIII' .) önkormányzati rcndęlethez

I. Intézmények

.Ęo
E

c

Intézmény megnevezésę

onállóan működő intézmények létszám előirányzata

Vá.ośi ovodai Intezmćnv

DlE]F
20l2' jđuár l -jei engedelyezeĺ

létsźtnkcÍet

2 AlapfoküMűveszetoktaiĺsiIntézmény

3 ,AÍany J' Ákalános lskola

Kossuth L' Ák' Iskolą Erységes
Pcdagógiai szaksmlgälat és Diátotthon

EbbőI Egyséles Pedagó4iai szaksEolgáIal

10

1l
t2
t3

Móricz Zsigmond Gimnázium,

Közgazdasiigi szakkrzćpiskola és

Kollćgium

llléssy Sándor szakkÖzep- és szakiskola

]Múvelődési es lĺúsági Ház

Ż

3

3

6
I

2 Arany János Városi Ki'ny!'t|i

l lntózrnénvek összesen

16.000

39,600

'

8.600 
|

r0,lq9l

0.750

l7 oÔĺ)57,000

34,000

Ą500
6,125

49.980

9.350

74.000

I

9,OOO 43,OO0l

2r59ol 7,000.

0.625 6.7 sO

61505 304.730

36.000

39,600

8.600

57,0001
l

34,0001

4,500

6.lŻ5',

10,000 46,000

10.380 49.980

0 7s0 9.350

l7,oo0 74,oo0

9.000 43,000

2,5001 7,000

ATÁMoP t']'2_I l/l pdyáut kc'cćbcn l

ró 2ol l.oó'ol '{ól 2ol2' o5'3l' napjáig (l2

/ 0 hónáp) határozott idcjű fo8lalkÔztaúsa'

Ż43,225

0'6Ż5 6J50
6l 730



19. melléklet a
l0/20l2. (II.29) önkormányzati rendelethoz

(-)

c

lntézmény megnevezés€

onátlÓan műkiidő intézmények létszám előirányzata

Värosi Óvodai Intczmény

Alapfokú Művészetoktatłsi Intézmćny

D]EF
20l2' janu* ] -jei engedélyezctt

lélszánkeÍct

I

inré7mcńv
Ś7źkmai : ' ossł

ii7cmcl1etésl
l

fd fij fô

i

l

49,OOO] 9,000 ss

3

4

Arany J Általános Iskola

Kossuth L' Áh' kkola' Erységes
Pedagógiäi szakszolgálat és Diákotthon

I Ebből Eglséges Pedagóqiai sżakszo|gilal

Móricz zsigmond GimnŁium'
Koz8azdas'igi s7-akközépiskola és

11]éssy sándor szakkó7ŕF és szakiskola

Můvelödési ésI{úsági HŁ
] Arany János Városi KÖnyvtár

:

6

I

s8,000

10

ll
l2
t3

l

in(canćnt
üzcmcltctesr

2

3

3

H

17,000

36,000

6

I

2

I

Intózménvek összesen

I

49.000

39,600 10,380r 49.980

8.ó00 0'759 i 9'350

1

10,000

K

lii

57,000

34,0001

4,500

.1.000

-1.000

17,000

9,000

2,500

0,6256,lŻ5

9.000

17,000 2,000

74,000

i

43r0001

7,000

6;150 |

58.000

r9,000

45.000

49.980

9.3s0

74,000

36.000 9,000

61

Mcgjcrr'?ćs

'ÁMoP l.I 2'l t/l pály&ď łcrctćbcn 3
20l l.0ó.0l 'ról20l2' 08 3l .ĺáPjáiA
hóĺap) ha6rozotl idcjÜ foBlalkoztaésa'

39,600

8.600 i

57,0001

304,730

3.0

r0.380

0.750

34.000, 9,000

4.500 2,500

6,125 0,6Ż5

17,000

43,000

7.000

6,150

302;7



19. melléklet a
l0/20l2. (II.29) önkoÍmián}zati rendelethez

onál|óan műkiidő intézmények létszám előirányzata

4

5

6

Intézmény megnevęzése

2

2

2

I

2

3

Vár.Jsi ovodai Intézrnár!

7

8

9

IO

ll
l2

lAIaPfokú Művćszetoktatásj lntézmény

Arany J' Általános lskola

DEF

Kossuth L. Alt' Iskolą Egységes
Pcdagógiai Szakszolgálat és Diákotthon

EbbőI Eg/séłes Pedagógial szaksolgLla!

Móricz Zsigmond Gimnázium,
] Krzgazdasági szakkoŻépiskola és

Koltégium

]Illéssy sándor szakkÖŕtr és szakiskola

Művelödési és j{úságj Ház

lÁrany János Városi Könyvtär

20l2júDius l -jci cÍlgedélyezett
létsźmkercl

l

:ft'ň]::

I

6

I

2

GiH

inlćzńmy
ürerneltelesr

49,000

17,000

36,0001

39.600' 1

In

9.0001

2,000

9,000i

0,380

58,000

19,0001

45,000

49,980

8.600 0.7s0 9.350:

57 000l ĺ7_000 74.000.:]

34.OOO 9,000 43,OOO

4,5001 2:5901 7.000

6,125 0ý25 6,?50

I]

i

fö

l

47.000

17,000j

36.OOO

ltáni lćlsŻamkerel

hatdh,ro
DteznćnY ' iJąü las:dn: ossrcscn

I

fó ]i' .)ss:asq Mcgie&Yźs

l

AT^MoP l t.2'l l/l pályáŻaL tcÍc(ćbcn j
lö :oll oo ol'{ól ]0l2 08 3l 'napŕig

q_o00 56.000 J íJ 
'(lĺ 

hÜnap 
' 
halä' oal l ldciü foElalko/aúsá

2,000 19,000

9-000 45-000

l

JKLM

o,r!? vtoll
243.2251 59.50s

39.600 10,380 49-980

I

8.600 0.750 9.350

57,000

i

34,0001

4^500

6,125,:

17,000 74,000

9,000 43,000

2,500 7,000

0,6Ż5 6,150

24l,Ż25 730



]9 melléklet a
l0/20ĺ 2. (u.29) ijnkormányza1i rendeletheŻ

.Eo
.Ę
r2

c

Intézmény męgnevezése

4

5

6

onállóan működő intézmények létszám előirányzata

Városi ovodái Intézmény

Alapfokú Můveszetokatäsi Intézmény

^rany 
J' Áltatános Iskola

Kossullr L. Alt lskola, Egyseges

Pedagógiai szakszolgáIat cs Diákotthon

Ebbőĺ EgséEes Pedagógiai s'akszolgálal

Móŕicz Zsigmond GimnŁium,
KÖzgazdaságj szkközépiskola és

Kouégium

Illéssy SándoÍ Sukközép- és szakiskoĺa

Műve|ődési és l{úsági Ház

]Arany János VáÍosi Kön}MáI

DIEIFGH
20l] lúl'us l-ići enledélvere(l

Lelsżlnváhozas
lelszalnkcÍcl

inléaénv inlćnénvsaloa' :' ossŻ.escn szklnal :'ú7emellelcsl ui:emellelesl

lö ĺč ĺ'ij Ío lij

10

ll
t2
13

47,oool 9,ooo 56,000t -l,ooo -r,ooo

17 000 2 000 19.000'.'-: :':--
36.000 9.ooo 45.000

:

39.600 t0,380 49,980

osszesen

s.doo, 0.750 | 9.3s0

ĺJK

57.000

34,0001

4 500

6,t25
241,225

vákozás utáni léls7á'nkeÍeI

fó

17,000 74,000

9,000 43,000

2,500 7,0001

46,000

17,000

36,000

' i,Jtiíi ]tl:!j",

o,szsl 6,7s01

8,000 54.000

2.000 19.000

9,000 45.000

39,600

a.nol

57,000

34.0001

4.500

6.lŻ5

ijss!Ýn ] Megjery-s

ATÁMoP ]'l'2_l l/] Pályä7Źt kcŕcLćbđ j
aÓ :0l l 06 0l _(ól ]0l2' 08'j t 'naoiäiť

łn í15 honaD) halłoŻju idclů tollaltoáalasa.

10,380

0.750 9.350

17,000 74.000

9,000 43.000

49,980

240.Ż25

2,500 7.0001

0,6251 6;750

58.5051 298.730



19. melléklet a
l0/20ĺ 2' (II.29) önkoÍmányzati ŕendelethez

A

(-)

I

2

3

4

5

6

B

.E9

2012

21

c

Intézmény megnevezése

onállĺ5an működő intézmények létszám előiľányzata

31

Vářosi ovodai hrtćnćny

elapĺot u l'ĺ,l.,eszctottutási lntćanény

7

8

9

t0

ll
12

lAřany J' Általänos Iskola

lKossuth L' Ált' Iskola' Egyseges

Pedagógiai szäkszolglłlat és Diákolthon

; EbbőI Egysé4es Pedagógiai sŻakszolgilal

MóíicŻ Z5igmond G;mnázium.
KÖzgazdasági szakközépiskola és

1Kollégium

Illéssy sándor szakkÖzep- ć5 szakiskoIa

lMtivelődési és Iĺúsági Ház

Arany Jänos Városi KönyvtáÍ

léĺszdmkere

DIE]F
20] 2' aususáus ] -jei engedćlyczell

létsżmkeĺet

Ż5

26
3l
32

- osszcŚeÍl

I

td

46,000

17.000

36.0g0l

GH

fó

8,000

2,oool

9,OOO]

r0,380

q: \ PenzDqy\ĄNYAGoK 2072\2a12 évi łö1tséqveEés\

fó

54,000
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45.000

39,600

8.600

inlćŻnenv
sTakmar

ii7ĆlnĆlĺcĺeŚl

fit

-46,000

- r7.000

-36,0001

IJKL
váltoŻás u1áni létýĺnkcÍcl

],hhĺ;I:

hanrc: t

ĺéznć v '' klt]ú lłllźnlc,t{mái ' osszcscn
i'3ĺeltetcsl

I

-l
:j

0.000i 0.000 0.000

0,000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.0001

0,000] 0,000 0,000

0.000 0.000 0.000

57,000 17,000 74,000 -57,000 -17.000 0.000 0.000 0.000

0.750

i4,o00i 9,ooo 43.ooo -34,000 -9.000 0,000 0.000 0,000
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10/20l2 (ll 29.)ótrLomrín!Ż i f ndlldh.l

l4 Dl.lléklela /20l2 (vlll ) onkoÍnlányzaliÍendeleIhez
Polgármcs(eri Eiválalb.n ćŚ. Kisújszál!áŚi városi ÖnkonDányzaĺńál íogl!lkozlalott.ł ćťcŚ lélŚŻän_elöirńnyzatł

lJlí
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Szűcs és Táľsa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft.
5000 Szolnok, Csokorrai ĺrt l6. 1'l3'

Kamarai nyilvántartási szám: 00097 4
Adószám: l I2'l 97 7 0 -3' 16

Könyvvĺzsgálói vélemény
Kisújszállás Város Onkoľmányzata Képviselő_testületének

a Ż012. évi kłiltségvetés teljesítésének I. félévi tájékoztatój áról

Kisújszállás Váľos Polgáľmesterének eloterjesztését a Ż012. évi költségvetés I. íélévi
végrehajtásáľól áttanulmányoztuk. A feladat ellátása részben helyszíni ellenőľzések
végľehajtásával, ľészberr pedig aZ elkészitett jelentések, beszámolók, tthlázatok utólagos

e1lenćjľzésével tör1ént.

A bizonyosság és az információk minél szélesebb megismerése éldekében folyamatosan

figyelemmel kíséľtiik az eloiráĺyzat változásokat aláÍámaszÍó költségvetési

rendeletmódosításokat. Az előterjesztés mellékleteinek (táblázatainak) ellenőľzését a Magyar
Államkincstáľ felé teljesített féléves beszámolő, az e\őirányzatok alakulásáról készített

összesített kimutatás, a főkönyvi kivonat és kiegészítő Íäb\ázatok segítették.

A vizsgálat megállapításai

Kisújszállás Váľos Önkormány zata a 249/Ż00. (xII' 24.) Korm' ľendeletben meghatározottak

szerint eleget tett a Magyaĺ Államkincstár felé a beszámolási kötelezettségének, melynek a

foľdulónapja táľgyév június 30-a volt'

Az Ónkormányzati feladatok végrehajtását megalapozó Ż01Ż' évi költségvetést a Képviselő-
testület a finanszíľozási bevételekkel együtt 5.881.334 e Ft-tal ťogadta el, mely 438'719 e Ft
működési célú likviditási hitetfelvétetből, 450.000 felhalmozási célú hitel és

kötvénykibocsátásból, valamint 4'992'615 e Ft saját bevéteIből és központi költségvetésbĺíl

származó forrásból áll.

A Polgármesteri Hivatal a vagyoni és pénzngyi helyzetĹike ható gazdasági eseményekől a

.1ogszaĺályi eloírásoknak megfelelően a kettős könyvviteli eljárás rendszeľében módosított,

i"l.jesĺte, szenrléletű könyvelést vezet, melynek napľakészségét az I' féIév| kciltségvetési

beszámoló összeállítása éľdekében június 30-i foľdulónappal biztosították. Az ellenőĺizhető

állami támogatások, intézményÍin aĺszírozěsok, pénzeszköz átadások a főkönyvi könyvelés

adataival egyezőek. A féléves beszámoló és az előterjesztés összeállításához a fokönyvi

könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai egyeztetésľe kerĹiltek.

Az első félév soĺán plusz 35Ż.Ż35 e Ft összegben került sor előitányzaÍi módosításra. A félévi

beszámoló készítési során a Magyar Államkincstártól kapott egyeztető lista alapján a

24l2o12. (V' 30.) önkormányzati rendelet módosított e|őirányzatáhozképest szükség volt még

eloirányzat móáosítás beállítására (ÖNHIKI támogatás, működési és fejlesztési célú

közponiosított támogatás, egyéb központi támogatás, egyes szociális feladatok támogatása),

melyek ľendeletben töIténő megjelenítéséĺe augusztus hónapban kerülhet soĺ'



Eľedeti előiľányzatl 5.881.334 e Ft
Módosítás: + 269.7Ż4 eFt
Módosított előiľányzat: 6.151'058 e Ft
MÁK egyeztetés miatti módosítás: + 82.51 1 e Ft
I. félévi beszámolóban lévő előiľánvzat összesen: 6.233.569 e Ft

A bevételek alakulása

Kisújszállás Város onkoľmányzata Ż012. I. félévi bevételeinek alakulása

Megnevezés
Előiĺányzat (e Ft-ban) Teljesítés Megosz1ás

eredeti módosított e Ft-ban száza|éka %o-a

Működési bevételek 902 089 1032075 603 790 58-500/, Ż6.84%

Támogatáséľtékű
működési bevételek Ż06 99Ż 216 864 143 696 66.26% 639%
Mtiködési cé1ú pénzeszk'
átvétel áh.kivülľől 0 132 232 t'7 5.7 6vo 0.01%

Felhalmozási célú
oénzeszköz átvételek 8 375 9 49',7 7 0'76 '74.5r% 032%
Tfugyi eszköz,
immateriális iavak éń. 307 532 307 815 r63 554 s3-13% 7.2'1%

Támogatásértékű
íelhalmozási bevételek L 919 t66 1 928 054 285 707 t4.82% 12,70%

Fe1halmozási bevételek 46 766 46 766 1.8 499 39.56V. 03Ż%
onkormányzatot megilleto
támosatás és hozzáiárulás 95r 659 I 056 814 594 391 56.Ż4v. 26.43%

Egyéb bev. (pĺĺ-i befekt.
Łám. kölcsön. előzőév vtér'.') 55 845 ss 845 46 171 8Ż.680/^ Ż.05o/o

Bevételek összesen 4398 4Ż4 4 653 86Ż 863 lŻ2 40,03yo 8Ż,83lyo

E|őzo évi pénzmaradv ány
(műk. és felhalmozási 594 191 690 988 103 555 1.4.99% 4 600/"

Költségvetési bevételek és
nénzmaľadvánv összesen

4 992 615 5 344 850 r 966 677 36,$0y" 87,43Vo

Felhalmozási célú
értékpapír értékesítése

0 0 Ż3 56Ż t,040/o

Működési célú likviditási
hitel 438 7 t9 438 7 19 Ż47 330 56-38% n.00%

Felhalmozási célú hite1 450 000 450 000 0 0.o0oÁ 0.00%

Egyéb ťrnanszíľozási
bevéte1 0 0 11 867 O.53Yo

Finanszírozási bevételek
łiŚsz€s€n 888 719 888 719 Ż82 759 31.8Żo^ lŻ.57 y:o

Bevételek és ĺinanszírozási
hevételek mindösszesen 5 881 334 6Ż33 569 Ż 249 436 36.09íJ/" 100.00%



Az előterjesztésben bemutatásľa keľülnek a Ż010-Ż017-Ż012. I. félévi bevételi adatok'

melyből jol utt'uto, hogy az összesített bevételek teljesítése az e|őző évi 25,,6Ż '/o-rő|
(1.945.660 e Ft-ľól) 36,09 %o-ra (2.249.436 e Ft_ľa) növekedtek'

Az I. félévi bevételi táb\ázat adatai szeĺint a bevételi foľrások teljesítése jelentcis szóľást

mutat, 0,00 Yo és 1'75,76 o/o között mozog. A költségvetési bevételek teljesítése 40 
'03 

o/o, ĺmi
a, 

"I|ra 
évihez képest (24,47 %) jeleĺltősen nőtt' A működési célú pénzeszköz átv€te1

államháztartáson kí;nkőI Ż32 e Ft (I7 5,'l6 %)' mely összegszerűen és a teljesítés száza|ékát

tekintve is kevesebb' minÍ az e|óző évi volt. A felhalmozási céItĺ pénzeszköz átvéteI1 '07 6 e

Ft-os összegének teljesítése időarányos feletti (74,51 %-os)'

Idciarányos alatt teljesültek a támogatáséľtékű felhalmozásj bevételek (14,82 %-os) és a

felhalmázási bevéteiek (39,56 %-os). A felhalmozási célú támogatáséľtékű bevételek magas

aráný képviselnek a köitségvetési bevételekbol (a módosított előirányzat 30,93 o/o-át), ezér't

nutaí't is jelentős. A I.9Żá 'O54 e Ft-os módosított előirányzatból 2012' június 30-ig csak

285 '10'1 e Ft teljesült.

A finanszíľozási bevételek teljesítése 31,82 %o-os, melyen belül a műkc'dési célú likviditási

hitel teljesítése Ż47 .33O e Ft (56'3 8 oÁ-os). Az e1őző év hason1ó időszakában 309.2Ż3 e Ft

működé;i célú likviditási hitel felvétele tÖftént 90,t3 %_os teljesítési száza|ékka|'

felhalmozási hitel felvételére nem keĺült sor.

A kiadások alakulása

A költségvetési és ťtnanszírozási kiadások módosított e\őftányzata 6 'Ż33.569 ". |l' ."

felhasznál'ás Ż'3l3.87',7 e Ft (31,12 %_os), melybol a kiegyenlítő, fuggo és átfutó kiadások

összege 27.690 e Ft.

Kimutatás a kiadások 2012. I. félévi teljesítéséľől

Megnevezés
Í''lőiľá nvzĺf (e T't-ban) Teliesĺtés
eľedeti módosított e Ft-ban szźna|éka

Működési kiadások Ż2l'7 Ż97 Ż 410 693 I316 IŻ6 54.60

Felhalmozási kiadások 3 215 955 3 Ż53 762 637 67'7 r 9.60

Támogatási kölcsönök nyújtása 50 700 50 700 43 6TI 86.02

Pénzfoľgalom nélküli kiadások 61Ż01 18Ż233 0 0.00

Költségvetési kiadások
ässzesen

s 54s 153 s 897 388 1991 414 33,87

Finanszírozási kiadások J_Jť' 181 736 i81 316 463 o1 1?

Kiadások tisszesen 5 881 334 6 Ż33 569 2 313 877 37,lŻ

Az előterjesztés 2lB ponĺja áttekintést és elemzést ad a kiadások ŻO10-20Il-201Ż. év I. félévi

módosítoit e|őlráĺyzátaiľőI és a teljesítésekől. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében az

"iát".j.,"te, 
a rcąlrc e Ft beruházáshoz kapcsoló foIdított áfát nem a működési, hanem a

felhalmozási bevételek között szerepeIteti.



A miĺködési és a felhalmozási kiadások 2012' június 30-i megoszlását a köveĺkező táblázaÍ.

mutatia:

Megnevezés

Működési kiadások Fejlesztési kĺadások

Mód. ei.
(e Ft)

Teljesítés
(e Ft)

Telje-
sítés
oÄ-a

TeljesĹ
tés

aĺánva

Mód. ei.
(e Ft)

Teljesítés
(e Ft)

Telje-
sĺtés
%o'a

TeljesĹ
tés

aľánva

Intézmények 9'11788 542 694 55,84 4l'Ż3 Ll 454 1 851 i 6,16 0,Ż9

Polgárnresteľi
Hivatal

508 170 2Ż8 216 44,91 Í7,34 286 540 188,81 0,08

Önkoľmányzat 930 735 s45 2r6 5 8,58 4t,43 3 242 0ŻŻ 635 286 19,60 99,63

Osszesen Ż 4t0 693 7 3161Ż6 54,60 r00,00 3 Żs3 762 637 677 19,60 100,00

Az łinkoľmányzat intézményeinek műkłidési előiľányzata az eľedeti 945.638 e Ft kiadási

eIóiľányzatŁal śzemben 9'71"788 e Ft-ľa módosult, a tényleges teljesítés 2012. június 30-án

542.694 e Ft' A módosított elóitányzathoz viszonyított teljesítés 55,84 %-os. A fej|esztési -

felújítási felađatokra foľdítható módosított eloirányzaÍ Ir.454 e Ft, (megegyezik az eľedeti

e!őiráĺyzatta|) az első félévben a felhasználás l.851 e Ft volt, amely a módosított előiľanyzat

16,16 ő/ua' A működési és fejlesztési kiadások egytittes teljesítési százaléka a módosított

e|óiányzathoz képest 56,36 %-os.

Kimutatás az intézmények műkiidési és fejlesztésÍ kiadásaiľól

Megnevezés

Működési kiadások F'elhalmozási kiadások

Mód. ei.
(e Ft)

TeljesĹ
tés (e Ft)

TeliesĹ
tés oÁ-a

Mód. ei.
(e Ft)

Teljesítés
(e Ft)

Teljesítés
%o-a

Városi Óvodai Intézmény 139 41.3 74 418 5338% 0 0

Alapfokú Művészetoktatási
Infé7ménv 87 008 49 355 56.72% 0 0

Arany János Altalános
Iskola 145 946 8s 080 58.30% 0 0

Kossuth L' Ált. Iskola, Ped.
Szakszo1s' és Diákotthon 153 610 87 500 56.96% 0 900

Mőrícz Zs. Gimn. Közg.
Śzakkĺĺzénisk. és Ko11. 239 914 1'Ż9 537 53.99% Ż 666 Ż46 9.Ż3yo

Illéssy S. Szakközép- és

Szakiskola I 51 309 85 810 56-',I1% 8 788 705 8,02o/o

Művelődési és IĘúsági
Kö7nÔnt 34 1',76 19 966 58.42% 0 0

Aľany János Városi
Könwtáľ 20 41.2 tl 028 s4.03% 0 0

Önállóan mĺíködő
intézménvek łisszesen

911788 54Ż 694 55,84Y. tt 4s4 1 85ĺ 16,16V.



A Polgáľmesteľi Hĺvatal kĺadási előiľányzatainak 44,99 o/o-os teljesítése ŻŻ8.',7 56 e Ft

felhasználását j e1entette.
Kimutatás a PolgármesterÍ Hivatal kiadásaĺľól

2012. június 30.

Kiadások
megnevezése

Előirányzat e Ft-ban Teljesítés
(e Ft)

Teljesítés
%"-a

Teljesítés
megoszlása

(o,/"\eredeti módositotĺ

Személyi
illtfztásnk I 56 817 158 209 86733 54'8Ż 37,91

Munkaadót teľhelő
iárulékok

41 61',7 4| 99Ż 22 t9l 5Ż'85 9,70

Dologi kiadások 53 Ż51 53 251 Ż3 354 43,86 r0,2r

Pénzeszköz átadások,
tárn,értékű kiadások

Ż5Ą 718 254'7r8 9s 938 37,66 4l'9Ą

Műkł'dési
kiadások összesen

50ó 403 508 170 Ż28Ż16 44,91 99,76

Felhalmozási
kiadások

286 286 540 188,81 0,24

Kĺadások iisszesen 506 689 508 456 ŻŻ8 7 56 44,99 100,00

Kimutatás az Önkormányzat kiadásaiľól 2012. június 30-ig

Kiadások
megnevezése

Előiľánvzat e Ft-ban Teljesítés
(e Ft)

Teljesítés
oÁ-a

Teljesítés
megoszlása

(o/^\eľedeti módosított

Személyi juttatások 115 ŻŻ2 128 581 44 485 34.60 ) a')

Munkaadót teľhe1ő
iánllékok

Ż0 841 20 9s9 7 796 37 'Ż0
0,41

Dologi kiadások 533 368 ó85 370 457 Żól 66'7Ż 23,88

Pénzeszkoz átadások,
tám'értékű kiadások

95 825 9s 825 35 ó68 ?1 )) I,86

Míĺkt'désÍ kiadások
lĺss7esen

765 2s6 930 73s 545 Ż16 58,s8 Ż8'41

Felhalmozási kiadások 3 Ż04 215 3 Ż42 0ŻŻ 635 Ż86 19.60 33.18

Támogatási kölcsönök
nvúitása

50 700 50 700 43 611 86'0Ż z,Ż8

Pénzforgalom rrélküli
kiadások

61201 |8Ż 233 0 0,00 0,00

Intézmény ťlnansziľ ozás r 369 988 r 379 545 690 679 s0,07 36,07

Kiadás összesen s 451 360 s 18s 235 1 974 79Ż 33,10 r00,00



Az onkormányzat kiadási előirányzatainak 33,10 %-os teljesítése 1'914'79Ż e FÍ.

felhasználását j;lentette. A működési kiadások teljesítése 58,58 %-os, a íelhalmozási

kiadásoké pedig 19'60 %-os.

ŻO12' I' fé|évébeĺ az intézményi támogatások átlagos 53,59 oń -os kiutalása mellett a

tényleges teljesítés 48,3l _ 58'4Ż %o kózöŁt mozog. ŻOl1 ' és Ż01Ż. 1' fétévében az intézményi

támogatások kiut a|ása az alábbíak szerint alakultak:

Intézmény
megnevezése

2011. júnĺus 30. 2012. júnĺus 30.

Eves
támogatás
módosított

eIĺĺĺľányzata
e Ft-ban

Kiutalt
támogatás
e Ft-ban

Teljesítés
o/ł-a

EYes
támogatás
módosított
e\őirányzzta

e Ft-ban

Kiutalt
támogatás
e Ft-ban

Teljesítés
o/o'a

Városi ovodai
Intéznény 153 622 81 286 52,91% 13',1 961 73 r66 53,03%

A1apfoku Művészet-
okÍátási Intézménv 56 825 Ż'7 34]' 48.11% 55 376 32 351 58,42%

Ar any János
Á1talános Iskola 150 197 80 087 5332% | 42 44: 80 t7l 56,28%

Kossuth Lajos Alt,
Isk.. Ped. Szakszols. 150 404 8l 169 5j.9"1v:Ô t44 2t0 3 80? 58.1l%

Móľicz Zsigmond
Gimn. és Sz.és Koll Ż35 'l1l' 121 887 211 489 111 079 5 | .0'7%

11léssy S. Szakközép_
és Szakm' t.50 954 83 709 55,45% 138 866 67 081 48.3lo/o

Mrivelodési és
lifii<4 oi I(n Ż6 ',l 4| t2 924 48,33o/Í 25 98Ą L4 9t4 5'7 .40ya

Aĺany János Városi
KönyvtáÍ t9 624 8 363 42,6201 r8 314 9 351 1 .060/.

osszes€n 944 078 496 ',l 66 52'620ń 880 645 47l 9Ż6 53 
'sgtYo

A finanszíľozási célrĺ műveletek összesített kiadása ŻOIŻ' június 30-án 305'097 e Ft volt'

71,9'7 Yo-os teljesítés mellett, a 2ol}-2oll-2olŻ. évi adatokat és a 2011. évhez töltént

vtitozást az a\ábbi ttlb|ázat mstatja:

Megnevezés
2010. év 20ĺ 1. év Ż0l2. év Yźl'tozás oÁ-a

20lŻlŻ01l.adatok ezer Ft-ban
Mijkodési hitel/kötvény
kamata 3 336 9118 14 719 t61.43

Fejlesztési cé1ú hitel/kötvény
kamata 16 894 17 098 16 190 94,69

Működési célú hiteykötvény
töľlesztése/vissZavásáľ[ása 28 615 142 740 Ż30 I09 ĺ6l Ż1

Fejlesztési cé1ú hitel/kötvény
töľlesztése/visszavásáľlása t1109 r1 109 44 079 396-'19

Osszesen 59 954 180 06s 305 097 169.44



2010. I' félévében elszámolt kiadásból 39.7Ż4 e Ft volt a tőketoľlesztés és Ż0.Ż30 e FÍ az
elszámolt kamat. 20l1' I. félévben az elszámolt kiadásból l53.849 e Ft volt a tőketöľlesztés és

Ż6'216 e Ft a kamat. 2012. I. félévben az elszámolt kiadásból Ż'74.188 e Ft volt a

tőketörlesztés és 30'909 e Ft a kamat. 2011-ben és 2012-ben a jelentős növekedés oka a

tfugyévet megelőző évben felvett miĺködési hitel táľgyévi törlesztéSe.

A végľehajton fejlesztési feladatok ľészben áthúzódó feladatok, részben 20lŻ' évben indított
ťejlesztések. A fejlesztések feladatonkénti eIkülonített költségelszámolását a hivatal
biztosította. A beľuházási fetadatok módosított eIőirányzaÍa 2.848.438 e Ft, a felhasználás
60'7 '875 e Ft, a teljesítés Żl,34 Yo-os' A felújítási feladatok módosított előirányzata 357.605
e Ft, a 8.916 e Ft-os felhasználás Ż,49 %o-os teljesítést jelent. Az egyéb felhalmozási célú
kĺadások módos ítotÍ előiányzalának (47 .719 e Ft) teljesítése 43,77 %o-os (20.886 e Ft).

Az eloteljesztés a kötvényfoľľás befektetéséľől és felhasználásáról szóló tájékoztatót nem
taÍta|maz. A Ż0]'2.01'oI ' és 2012.06.30' között rcalizáIt felhalmozási célú kamat és

árfolyambevétel öSszege 19.554 e Ft (az előzőév hasonló időszakában 19'521 e Ft volt),
amely megegyezt'k a 2012. Félévi beszámoló 08. űrlap 20. sorának teljesítés oszlopában lévő
összeggel és a könyvelésben lévő (916123 f<íkönyvi számlán) összeggel' A kiĺtvényfonás
után fizetett kam at 1'3.614 e Ft (előző évben 14.35Ż e Ft) összegéből 12.3 66 e Ft (előző évben
13'036 e Ft) a fejlesztési célú kötvény kamata, (előző évben l'3ló e Ft) l'248 e Ft pedig a

ml-ĺködési célťl kötvény kam ata (573I főkönyvi számla adatai.)

Osszegzés

Az Önkormányzat a 2oIŻ. I. félévi gazdálkodásáľól szóló tájékoztató mellékleteiben
bemutatta az öSszes bevételt foĺľásonként, a kiadásokat fó kiadási jogcímenként, az

onkományzati intézmények bevételeit és kiadásait, a Polgármesteri Hivatal és az

Önkományzat bevételeit és kiadásait, a működési céIu pénzeszköz átadások alakulását, a

hiteltöl'lesztések és kotvény visszavásárlások és kamatok alakulását, a fejlesztési feladatok

végľehajtásának alakulását, az önkormányzali bevételeket és kiadásokat mérlegszeĺűen.

Az előterjesztés mellékletében szerep|(3 täblázatok adatai a Magyar Államkincstár ĺelé
benyújtott önkoľmányzati költségvetési szeryek 201Ż' féléves beszámolójában szeľeplő

adatokkal összhangban vannak' Az előte{ esztésben, a bevételi és a kiadási Íäblázatban az

összehasonlíthatóság éľdekében a beľuházásokhoz kapcsolódó fordított áfa (164.716 e Fl)
bevétel és kiadás összege nem a működési, hanem a felhalmozási bevételek között szerepel. A
Magyar Államkincstár által közo|t előirányzatok és a z4/z012. (V' 30.) önkormányzati
rendeletben jóváhagyott, módosított előiľányzat kö zirri 82'51I e Ft bemutatásl'a keľült.

AZ előteľjesztés a kötvényfonás befektetéséľől és felhasználásáľőI szólő tájékoztatót nem

taľÍa|maz'

Az Önkoľmányz at 20tŻ. L félévi gazdálkodását vizsgálva megáltapítható, hogy a kÖtelezo' és

az onként vállalt feladatok ellátásánál tervszeríĺ, visszafogott magataltást tanúsítva,

kiskincstári finanszíľozással a működési és fejlesztési feladatok megvalósítását az elóíú
keretek között biztosította. Az öĺkormźnyzaÍ páIyázatot nýjtott be az önhibájukon kívül
hátľányos helyzetben lévő helyi önkományzatok kiegészítő támogatásáľa ll0.719 e Ft-os

igénĺyel, melybol 65'623 e Ft támogatásban ľészesült. Annak ellenéĺe, hogy a notmatív
támogatások és a normatív kötött felhasználásťr támogatások köze1 időarányosan teljesültek a
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EIőterjesztés-kiegészĺtés

Kisújszállás Város Onkormányzati Képviselő-testĺilete
2012. augusztus 28-ai iilésének

4. napiľendi pontjához

a Ż0lŻ. évi költségvetés teljesitésének I. félévi tájékoztatój árz és a' 20t2' évi költségvetési rendelet
módosĺtására

Vé I e nl é nye z i.' v ala nl enny i b i z ot ĺs ág

Tisztelt Képviselő-testület:

Az önkormányzat nevelésĹoktatási intézményeiben a 20]2/2013' tanéyben indítható gyeľnlek- és

tanulócsopoľtok, yalamint a pedagógus és nem pedagógus ólláshelyek szánának meghatdrozĺisćlról
szőIő Ż5ll20IŻ. (v. 29') számú önkormányzati határozat 5.) pontjában a Képviselő-testüIet
ttrjékoz1atást kért

- a középiskolai koĺlégiumi Iétszámok alakulásáról,
- a sajátos nevelési igényű tanulók számáraki5telezően biztosítandó óľák számáľól,
- a napközi €llátást igénylők számáról,
- a szakképzésí évfolyamokra jelentkezők számáró|,
- a felnőttek általános iskolájába jelentkezők számáľóI,
- a maximális létszámoktól való eltérés esetén az óvoda-/iskolaszék, az ővodai, iskolai, kollégiumi,

illętv e az iskolai diákönkoľmányzat egyetértésének beszerzéséľől'

A fentiekől az alábbiakban adok tájékoztatást, aminek nyomán hattłozati javaslatot is teIjesztek a

Képviselołestti1et elé.

A Városi Óvodai Intézménvben a ŻO12 májusában tervezett létszám (338 gyeľmek) továbbra is
ľeális, így a csoportok száma is (14 csopoń)' A sajátos nevelési igényű gyermekek száma azoľlban a

költségvetésben teľvezetteknél magasabb' A költségvetéskoľ 4 SNI gyermekkel és hetĺ 10 óľával
számoltak, most azonban máľ 9 SNI gyeľmekľől érkezett szakértői vélemény' e gyermekek
ellátása heti 25 óľát jelent. Az intézményben 7 csopoľtban lesz magasabb a létszám a közoktatási
töľvényben meghatáľozott maximális létszámnál. Ennek engedélyezése jelenleg a fenntaľtó

hatásköre.

Á Kossuth Laios Általános Iskola. Eevséges Pedagóeiai Szakszolgálat és Diákotthonban a tanulói
létszámok alakulása és teľVezett osztály- és csoportszámok egymással összhangban vannak. Az iskola
tanulóinak jelenleg várható összlétszáma a májusi tervęzett létszámoknál 7 fővel kevesebb (2012.

augusztus I7 -én 456 fő a teľmészetes létszám). A számított létszám azonban magas átlaglétszámokat
mutat, 12 tanulócsopoľt létszáma lépi tul a közoktatási töľvény szerinti maximális létszámot. A
túllépés minden esetben kisebb, mint a maximális |étszám 20 %-a. Egyebekben az iskola minden
tanévkezdési tanulói mutatószáma a teľvezetteknek megfelelően alakul.



Az Aľany János Általános Iskota tanulólétszálnai szintén a teruezetteknek megfelelóen alakulnak.

Az intézmény ugyanannyi (teľmészetes) tanulólétszárĺot jelzett rnost is, mint a 2012. Inájusi

teĺvezéskor: 42Í fót' A számított létszám 457 fő' Az osztályok kłjzijlt 2 van, amely túllépi a
tiĺľvényi maximális mértéket. Az SNI tanulók őraszámában látható csökkenés a költségvetésben

tewezeÍtekhez képest: a költségvetéskori tervezéskoľ heti 55,5 órára kéľtek fedezetet, most azonban

heti 39 órát jeleztek. A felnőttek esti oktatására jeĺentkezők száma szeptembeľ elsó napjaiban válik
véglegessé, de máľ most látható,hogy az oszÍály indításához szükséges létszám megvan.

AzIlléss@azigazgaÍőkérte,hogya1l.évfolyamonteraezett
-ôsztály h€ly€tt 4 indulhasson. Ezt a |Żl fős (számított létszámuk l32 íő) tanulólétszámmal

indokolta. Ez iskolai összesenben azt je\enti, hogy az engedélyezet1 73 osztály helyett 14 osztál}t

indítanának. Tekintettel arra, hogy 2012 májusában az iskola 431 tanulóľa kapta meg a 13 osztály

indítására az engedélý, most pedig 400 tarrulóra kéľ 14 osztálý, és ez finanszírozási kérdéseket vet

fel, javaslom, hogy a plusz egy osztá\y indítását önkoĺmányzatunk akkor engedélyezze, ha a Baptista
Szeľetetszolgálat ezze| egyetéÍt' Ez utóbbiról a képviselő-testületi ülésen adok tájékoztatást.

Egyebekben az iskolában a szakképzési csopoftok száma a májusi teľvezésnek megfelelo, az isko|a az

SNI tanulókra a köItségvetésében 14 őľát teľvezett, ez megegyezik a most jelzett őraszámmal. Äz
iskola 3 olyan osztálý jelzelt, amelyben a sztlmitott létszám alapján túllépik a maximális törvényi
létszámhatáľt, továbbá a szakmai csoportok jelentós ľésze (16 csopot't) ilyen.

A Móľicz Zsigmond Gimnázium. Közgazdasági Szakktizéoiskola és Kollégiumban a májusban

tervezett 574 fős létszám mára 541-re csökkent. Ez a szakmai és a kollégiumi csoportok számában
jelent csökkenést, amit az iskola egyeztetett a leendő új fenntartóval.

-A 13. évfolyamon a tervezett 3 helyett 2 indulhat, mert nem volt kellő számú jelentkezés a

maľketing ügyintézo képzésre. igy ezen az évfo|yamon csak a logisztikai ĺjgyinÍézó és az infoľmatikai
há|őzatépítő szakmákban lesz képzés. Összességében az iskola 5 helyett 4 szakmai csopoľttal
kezdheti az rĺj tanévet.

- A kollégiumba történő jelentkezések is a vártnál kedvezőtlenebbül alakultak: a ÍervezeĹt'70 fó
helyett várhaióan csak 50 fő köľüĺ alakul a kollégisták száma' igy 

^ 
tevezett 3 kollégiumi csopoń

helyett csak 2 indulhat.
Az iskolában _ a javítóvizsgák elôtt _ egy olyan osztály van, amelyben magasabb a létszám a
közoktatási töľvényben meghatározottnál.

Az Alanfokú Művészetoktatási Intézménybe való jeIentkezések szeptembeľ első napjaiban zárulnak
le, így ezen intézmény tanévkezdési adataiľól még nincsenek információk.

A szükséges egyetértések a legÍöbb intézményben máľ megtörténtek 
' 

errę 201'2. augusáus Ż9-ig adott
hatáľidót a Képviselő-testület a fent nevezett határozaÍában.

A fentiek alapján a következő határozati javaslat teljesztem a képviselő{estÜlet elé.

KisújszáIlás' 2012' augasztas 2Ż'

V\/,.t-^
L ,UI .1 < l
Kec-zěľstván
polgáľm€steľ

Az előtel'jesztés készítcíjének' ęgłben a készí!(; szellezeti eg)ség vezettijének neve és ąlĺjĺrás:
Kocsisné Monoki Jutianna ''*'9'(':'ź]!'] :Ä .
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Hatáľozati javasIat:

,1201Ż. (VIJI. 28.) számú önkoľmányzati határozat
a 20l2/l3-as tanévkezdéshez kapcsolódó döntések m€ghozataláról

1.) Kisújszállás Váľos Önkormányzatának Képviselo-testiilete a 20]2/2013' tanévben indíthątó
gleľmek- és tanulócsopoľtok, valamint a pedagógus és nełn pedagógus álláshelyek szánának
łneghatározásáról sző\ő 25l/Ż0ir2' (V. 29.) számú önkormányzati haÍtlrozat 5') pontja alapján

áttekintette a 20tŻlt3-as tanév mutatószáInait. Ennek alapján a nevezeÍI hatátozat 1' pontját a

következóképpen módosítj a:

- A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasźąi Szakközépiskola és Kollégium esetében az
engedélyezett ,,5 szakmai csopoń, 3 kollégiumi csoport'' megnevezés helyébe ,,4 szakmai'
csopoľt, 2 kollégiumi csoport" szövegľész keľül.

_ Az Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskolában a teľvezett l3 osztály 14 osztályľa módosul'
A fentiek a|apján az,,osszesen'' soľban a 65+1 osztály 66+1 osztályĺa' a 4 kollégiurni csoport 3

kollégiumi csopońra' a 28 szakmai csoport pedig 27-ľe módosul.
Felelősłik: Szabó Tamás és Toldi Attila igazgatők
Határidő: 20ĺ2' augusztus 30.

2.) KisújszálIás Váĺos Önkoľmányzati Képviselőłestülete a közoktatásľól szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: közoktatási töľvélry) 3. számÚ melléklete ]I. ľészének

_ 7. pontja alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában lévő közoktatási intézmények a2012/|3-
as tanévben az óvodai csoportľa, iskolai osztályra, kollégiumi csopoÍIa megállapított
maximális létszámot legfeljebb hűsz százalékkal átlépjék' továbbá

_ 8. pontja alapján engedélyezi' lrogy a közoktatási törvény 3. számú melléklete I. részben
meghatározott maximális létszámot, illetve a II. rész 7 ' pontjában meghatározottak szeľint
számĺtott maximális létszámot tovźńbí tíz százalékkal túllépjék' ha az oktatásszeľvezési okok
miatt indokolt, tovtlbbäha az intézkedéssel az ővodaszék, iskolaszék, az ővoda|, iskolai' szüloi
szervezetlközösség és a diákönkoľm ányzat egyetéťt' Ezen egyetéltések beszerzése aŻ51/Ż0|Ż'
(V. 29.) számú önkoľmányzati batározat 3. ponlja szerint az intézményvezeĹók feladata.

Felelős: Kecze István polgářmesteľ és a közoktatási ĺntézmények vezetői
Hatáľidő: 2012. augusztus 30.

Eľľől éńesüI:
1' Kecze István polgármesteľ
2' Gönczi Káľoly bizottsági elnök
3. Városi ovodai Intézmény
4. Arany János Álĺaĺános lskola
5. Kossuth Lajos Altalános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
6. Alapfokú Mtĺvészetoktatási Intézmény Kisújszállás
7 . Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
8. Illéssy Sándoľ Szakközép- és Szakiskola
9. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
10. Kisújszállási Református Egyh ázközség
1 l. Polgáľmesteri Hivatal Pénzügyi osztáIya
10. Polgáľmesteri Hivatal Szervezési és ÖnkoľInányzati Kapcsolatok osztálya



Előterjesztés
Kisrĺjszáltás Váľos Önkoľmányzatának Képviselő-testül€te

2012. augusztus 28_ai ülésének
4/1. napÍrendi pontjához

műkłidési célú hitel felvételéľe

VéIenényezi''
Pénzügli és Gazdĺilkodási Bizottság (1/1. )

Tisztelt Képviselő-testtilet !

Az Allami Számvevtjszék 20l1. utolsó negyedévében ellenőľizte a város pénzügyi he|yzetét. Az
intézkedési teľv 1 . f' pontjában az alábbijavaslatot tette:

,,Vizsgálja meg az állandósult folyószámlahitel hosszú távti koteIezettséggé töÉénő átalakításának jogi
Iehetőségét, és a Stabilitási tv. 10' $-ában előírt feltételek fennállása eseÍén kezdeményezze a
Kormánynál ennek engedélyezését.''

Az önkormányzatot a folyószámlahitel átalakítására nemcsak az Allami Számvevószék javaslata,
hanem jogszabályi előírás is kötelezi. A Maryaľoľszág gazdasági stabilitásáról szóló 201l. évi
CXCIV. törvény l. $. c) pontja alapján a likvid hitel naptáľi éven belül visszafizetendő hitel, tehát a
jelenlegi folyószámlahitelünket legkésóbb december 31-ig vissza kell fizetni, folyószámlahitel
állománnyal nem záľhatjuk az évet' (A 20l1. évig hatályos szabályozás szerjnl lehetőség volt aľra,
hogy év végén az önkoľmányzatnak folyószámlahitel állománya legyen. Kisújszálĺás Város
onkormányzatának a szám\avezető pénzintézethel kötött jelenlegi szerződése szeľint a folyószámla
hitelkeret szerződés kezdete 20l1. november 8.-a volt, a lejárata 201Ż ' novembeľ 7.-e.)

A folyószámla hitelkeľetiink Ż73 milliő foľint, melyet egész évben folyamatosan igénybe veszünk' A
visszafizetést saját forľásból az önkormányzat nem tudja megoldani, az adósságľendezéshez kiĺlsó
foľrást kell bevonnia' amely ügylet közbeszeĺzési eljáráshoz kcitött.
A közbeszeľzési eljárás kiírása előtt be kell nyújtani a működési hitel felvételéľe vonatkozó
kormányzali hozzájárulás iránti kérelmünket a Magyar Államkincstárhoz.

Javaslom, hogy első körben a képviselő-testület hozzon döntést aľról, hogy a jogszabályi előírás és az
ASZjavaslata alapján a fennálló folyószámlahitelét hosszú Iejáľatu működési hitel felvételével kívánja
visszafizetni, mely ügyletľe vonatkozóan kezdeményezi a kormányzati hozzájárulás megadására
vonatkozó eljárást.
A koľmány hozzájárúásának megéľkezése után - várhatóan szeptembeľ lrónapban - kerülhet soľ a
közbeszeľzési eljárás megindításáľa.

Az előterjesztésünk második hatäÍozatí javaslata a költségvetési évet követő három évre vonatkozó
költségvetési kitekintésrol szóló önkoľmányzaÍi határozat módosítása. A Belügyminisĺéĺium és
Nemzetgazdasági Minisztérium által július hónapban kiadott útmutató szeľint a fizetési
kötelezettségek köľébe nemcsak a tőketartozást, hanem a kamatfizetési kotelezettséget is bele kell
számítani. Ennek megfelelóen a határozatban szereplő táblázat adatait pontosítottuk'

Kisújszállás' 2012. augusztus 21.

Az elóleľjeszlés készílője és a készĺló sze,ýezeĺi eg)ségyezelője és alóírósa.

['rrJ,-
Kecze István'

\ľ: u:'ł\



2

l. sz. határozatĺ javaslat
/Ż0lŻ, (wJJ' 28.) számú önkormányzati hatáľozat mĺiködési hĺtel felvételéről

l. Kisújszáĺlás Váľos Önkormányzatának képviselő-testülete a folyószáĺlahitelének
visszafizetéséľe 273 000 000 Ft működési hitel íe]vételét határozta e],'

2' A hitel kondíciói:

o A hitel \ejárata a szerződéskötéstol szánított húsz év,

o A hitel türelmi ideje: a szerződéskötéstól számított háľom év,

o Tĺirlesztés: a türelmi idot köVetően negyedévente egyenlő ľészletekben, liatáľidó a

negyedév utolsó hónapjának 5. napja.

3. A képviselőłestiilet kötelezettséget vállal arľa, hogy a lritel visszafizetésének időtaľtama alatt

a hitelt és járulékait a költségvetés cisszeállításakor betervezi és jóváhagyja.

4' A képviselő-testület a hitel- és jáľulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékául a
kölcsön ésjáľulékai eĺejéig az időarányosan képződő helyi adó bevételeit ajánła fel.

5. A képviselőłestület megbízza a Polgármesteľi Hivatalt, hogy az önkormányzaÍ adósságot
keletkeztető igyletéhez töŕénő kormányzati hozzájániás megadásáľa vonatkozó kérelmet a
Magyaľ Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Igazgatóságához nyújtsa be.

Felelős: Dr ' Y arga Zso|t jegyző
Határidő: 20l2. augusztus 3 l '

6. A képviselółestület felkéľi a Polgáľmesteľi Hivatalt, hogy a tárgy szerinti működési hitel
felvételére iľányuló közbeszeľzési eljáľás elokészítését a rendelkezésre álló adatok alapján
kezdje meg annak éľdekében, hogy az 5. pont szerinti kedvező koľmányzati döntés esetén
haladéktalanul dönteni tudjon az önkormányzat a közbeszeľzési eljárás megindításáról.

Felelős: Dr. Y arga Zsolt jegyző
Hatáľidő: A táľgy szerinti közbeszeľzési eljárás megindításáig folyamatos

Erről értesülnek:
l. Kecze István polgármest€ľ
Ż. Dr ' Y arga Zsolt jegyző
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi oszÍálya

2, sz. hatá!Íoz^ti javaslat
/20lŻ. Q'nI. 28.) számú önkormányzati határozat

a költségvetési évet követő háľom évre szóló költségvetési kitekintésľől szó|ő 67lŻ0l2' (l|.28')
számú önkoľmányzlti h^táÚ ozat módosĺtásáľól

1' Az6'7/2012' (II.28') számú önkoľmányzati határozat 1. pontja helyébe a következő ľendelkezés
lép:

l. Saiát bevételek váľható összese a évben és azt követő három évben

Megnevezés
Sor-

Tárwév 2013 201.4. Ż0l5.
Helvi adók 73 35Ż 278 352 Ż83 35z 303 352
osztalékok és koncessziós díiak és hozambevétel 2 4 000 5 000 10 000 20 000

Díiak. nótlékok. bírsások 3 t0 150 10 650 10 450 0 350

Táľgyi eszközök, immateriá1is javak, vagyoni
éftékiĺ jog ér1ékesítése, vagyonhasznosításból
származő bevétel 4 '74 766 64 766 7l 500 7s 000

bsĺtiĺel-20] ]t1iiködé si céhi hiletĺe ĺýé le lre'doc2 -08- 28\E l őle ľj esz ĺé s
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részesedések értékesítése 5

Vállalat értékesítéséból, pľivatizációbő| szál'maző
bevételek 6.

Kezessésvál lalással kapcsolatos megtéľülés 7.

Saiát bevételek (l+..+7) 8. 36ŻŻ68 358 768 375 302 408',702

Ż' Az67/Ż0|Ż. (II.28.) szárnĺr önkormányzati határozat 2. pontja helyébe a következó ľendelkezés

lép:

,,2. Az adósságot keletkeztető ljgyletek Várható összege a költségvetési évben és azt követő háľom
évben:

Felelős: KeczeIstvánpolgármester
Dr. Vaľga Zsolt jegyző

Hatáľidő: folyamatos

Errol értesül:
1. Kecze István polgármesteľ
2' Dr. Yarya Zso|t jegyző
3' Polgármesteľi Hivatal Pénziigyi osztály

Megnevezés
Soľ-
sTam Táľwév Ż0|3 2014. 2015

Felveft, átvállalt hitel és annak tőke- és
kamattaľtozása t9'l 132 207 699 208 288 Ż3| 816
Ebbĺjl:
Művelődési és Ifj. Központ KöZkincs lritel
töľlesztése és kamatkiadása

1 853 1807 l 818 1166

Nagykun Klub Közkincs hitel töľlesztése és kamata 1 837 1 616 1 642 I 605

Címzett csatoľna beruházáshoz oKIF hitel
töľlesztése és kamatkiadása

28 196 26 986 27 536 Ż6 943

Felhalmozási célú kibocsátott kötvélty
visszavásáľlása és kamatkiadása

109 s45 116 015 I 16 016 n4 363

Működési célú kötvénykibocsátás visszavásáľlása és
kamatkiadása

1l 059 11 ',l1Ż I1 7T2 t\ 546

Kumánia Gyógy és strandfiirdő wellnesturisztikai
hitel töľlesztése és kamatkiadása

l8 006 Ż0 0Ż5 Ż0 0Ż5 46 054

Működési hitel és kamata Ż6 636 Ż9 538 Ż9 539 Ż9 539

Felvett, átválIalt köIcsön és annak tőketartozása
ŕKrlmánia Kft ľészére kölcsöntöľlesŹés) 2 18 600

HitelVisZonlt mestestesítő értékpapíľ 3

Adott váltó 4

Pénz,jpvi lízins 5

Ha|as7tott Ílzetés 6. 2 036 7s0 750 604

Kezességvállalásból eľedő fizetési koteleZettség '7

Adósságot keletkeztető tjgyletből eredo Í'izetési
kötelezettségek összesen: ( l +..+7) 8 217 768 Ż09 449 210 038 Ż33 420
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