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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §
(1) bekezdése alapján a vagyonról és a költségvetési végrehajtásról
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes
szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban:
zárszámadást) kell készíteni.
A Képviselő-testület a város költségvetését az 5/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelettel fogadta el, amelyet az év során háromszor módosított a testület.
Az év legkiemelkedőbb kormányzati intézkedése volt az adósságkonszolidáció.
A 12. sz. kimutatásból látható, hogy 2013. évben 180.266 e Ft-ot, 2014. évben
pedig 393.933 e Ft-ot, összesen 574.199 e Ft adósságállományt vállalt át az
állam önkormányzatunktól, ezzel minimálisra csökkentve az adósságunkat.
Az iparűzési adóbevételünk a májusi adóbevallások eredményeként jelentősen
csökkent, ezért az önkormányzatnál és az intézményeknél dologi kiadási
előirányzatok, illetve eszközbeszerzések kerültek zárolásra. A szeptemberi II.
féléves adóbefizetésekkel majdnem elértük az eredetileg tervezett bevételt, így a
zárolást feloldotta a Képviselő-testület. Összességében az év végi feltöltésekkel
mintegy 63 M Ft bevételi többlet keletkezett.
Ennek köszönhetően bővült a saját forrásból megvalósult beruházások,
felújítások köre. Befejeződött a funkcióbővítő beruházás, a pénzügyi elszámolás
húzódik át a következő évre. A szennyvízberuházás jó ütemben haladt, az enyhe
tél következtében december közepéig folyt a kivitelezés, aztán a téli leállás után
folytatódik tovább. Szeptemberre befejeződött az óvodafelújítás, és elkezdődött
az általános iskola épületének rekonstrukciója.
Ez a 4 nagyberuházás rendkívüli munkavégzést igényelt mind a
projektmenedzsment, mind a pénzügyi apparátustól.
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I.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Eredeti tervezett költségvetési bevételek:
Módosított költségvetési bevételek:
Éves tényleges költségvetési bevételek:
Teljesítés mértéke:
Tervezett finanszírozási bevétel:
Tényleges finanszírozási bevétel:
Teljesítés mértéke:
Tervezett eredeti bevételi főösszeg:
Tervezett módosított bevételi főösszeg:
Éves teljesített bevételi főösszeg:
Teljesítési mérték:

2.988.000 e Ft
3.331.999 e Ft
3.257.010 e Ft
99,4 %
962.798 e Ft
964.754 e Ft
100,2 %
3.988.000 e Ft
4.294.797 e Ft
4.221.764 e Ft
98,3 %

Az önkormányzat bevételeit az 1. sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. A 2/a. és
2/b. mellékletek mérlegszerűen mutatják a működési és felhalmozási
költségvetések teljesítését.
1. Bevételek főbb forrásonként
1.1. Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek
A befolyt bevételek összege 86.157 e Ft, lényegesen kevesebb, mint 2013.
évben volt, hiszen akkor még a Szociális Szolgáltató Központ féléves bevétele is
része volt az önkormányzati költségvetésnek.
Működési célra államháztartáson kívülről 3.032 e Ft-ot kaptunk, közvetlenül az
Európa Uniótól, a városnap megrendezéséhez.
A közhatalmi bevételek a 3. sz. tájékoztató kimutatásban látható, hogy az év
elején betervezett 483.000 e Ft évvégére 547.474 e Ft-ra teljesült. Tehát 64.474
e Ft bevételi többlet keletkezett.
Helyi iparűzési adóbevételből 513.262 e Ft folyt be, mintegy 110 M Ft-tal
kevesebb, mint 2013-ban volt. Idegenforgalmi adóból 299 e Ft folyt be. A
gépjárműadóból helyben maradt része 26.196 e Ft, mezőőri járulékból 5.344 e
Ft, talajterhelési díjból 1.594 e Ft bevétel keletkezett.

1.2.

Támogatások
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A 1-2. sz. tájékoztató kimutatás jogcímenként mutatja az igényelt és a kiutalt
támogatásokat. Eredeti költségvetésben 635.045 e Ft központi támogatással
számolhattunk, amely az év során 1.023.499 e Ft-ra emelkedett.
A változások jogcímei:
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:
-31.044 e Ft
2. Nyári gyermekétkeztetés:
+9.813 e Ft
3. Bérkompenzáció:
+12.621 e Ft
4. Adósságkonszolidáció:
+393.933 e Ft
5. Érdekeltségnövelő támogatás:
+837 e Ft
6. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás:
+21.000 e Ft
7. Európai Unió Önerő Alap támogatás:
-23.949 e Ft
8. E-útdíj kompenzáció:
+2.258 e Ft
9. 2013. évi pótnormatív támogatás:
+2.985 e Ft
Évközi változás összesen:
+388.454 e Ft
Második éve működik a feladatfinanszírozás. Egyre bonyolultabb nemcsak az
igénylés, hanem az elszámolás szabályai is.
A központi támogatásban év közben történt változások:
A Magyar Államkincstár 2014. július 28-30-ig ellenőrzést végzett a
gyermekétkeztetés terén. Megállapították, hogy a Gyermekétkeztetésben
elismerhető konyhai dolgozók száma 18,0 helyett 17,4 fő. Ennek a változásnak a
végrehajtása az októberi felmérés kapcsán megtörtént.
Az 1. sz. kimutatás részletesen mutatja jogcímenként a központi támogatások
elszámolását. Az alábbi táblázat intézményenként összesíti az elszámolások
végeredményeit. Összességében 6.452 e Ft visszafizetés sújtotta a költségvetést.
Intézményenként a következőképpen alakult az elszámolás:
Év végi elszámolás
Pótigény
Visszafizetés

Intézmény megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Központ év Városi Könyvtár
Önkormányzat (Ált. Iskola)
Óvoda és Bölcsőde
SzSzK Nádudvar
SzSzK Tetétlen
SzSzK Bihardancsháza
SzSzK összesen:

-89
-783
-5453
-432
244
61
-128
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Mindösszesen:
Egyenleg

305

-6885
-6452

Központi támogatások elszámolása:
Nádudvari Polgármesteri Hivatal: A visszafizetendő 89 e Ft a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására igényelt támogatásból
adódik. A 2014. évi költségvetési törvény 2. melléklete az érintett jogcím
tekintetében a következő felhasználási feltételeket rögzítette: „Az összeg a
fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.” Mely
ráfordítás kevesebb volt az igényelt támogatásnál.
Általános Iskola: Az általános iskolás étkezők közül 8, a szakiskolai tanulók
közül 3 fővel kevesebb étkezői létszámot vehettünk figyelembe, melynek
legfőbb oka, hogy azon gyermekek után, akik nevelőszülőknél élnek, nem lehet
100%-os normatív kedvezményt igénybe venni.
E miatt a számított dolgozói létszám is csökkent -0,48 fővel. Így 783 e Ft-ot kell
visszafizetni.
Óvoda és Bölcsőde: Az elszámolás során az óvodában 2013/2014 tanévben +2
fő gyermekkel tudtunk elszámolni, míg 2014/2015. tanévben 25 fővel kevesebb
gyermeket tudtunk figyelembe venni.
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek közül 6 fővel kevesebb volt az
elszámolható létszám.
Az óvodai gyermekétkeztetésben ugyancsak kevesebb gyermeket tudtunk
figyelembe venni nevelőszülőknél élő gyermekek kapcsán, mivel ő utánuk sem
lehet a 100%-os normatív kedvezményt igénybe venni. Így az óvodai
gyermekétkeztetés kapcsán 11 fővel kevesebbet vehettünk számításba. Ezekből
adódik az óvoda 5.453 e Ft visszafizetési kötelezettsége.
Szociális Szolgáltató Központ: Nádudvaron az igényléshez képest a szociális
étkezésnél 4 fő, a házi segítségnyújtásnál 1 fő nem teljesült. (-432 e Ft
visszafizetés)
Tetétlenen a szociális étkezésben +4 fővel, míg Bihardancsháza ugyancsak a
szociális étkezés kapcsán +1 fővel tudott elszámolni. Így az intézmény
visszafizetési kötelezettsége összevontan -128 e Ft.
További támogatásként EU Önerő támogatást kaptunk:
 szennyvízberuházáshoz:
16.890 e Ft-ot
 óvoda felújításhoz:
949 e Ft-ot
összesen:
17.389 e Ft-ot.
A költségvetési törvény 4. melléklete szerint kiegészítő támogatást nyújtottunk
be, amelyre évvégén 21 M Ft támogatást kaptunk.
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A támogatás jogcímei:
 Általános Iskola működtetése:
 Helyi iparűzési adóbevételi kiesés:
Összesen:

1.3.

16.298 e Ft
4.702 e Ft
21.000 e Ft

Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

A pénzeszközátvételeket a 4. sz. tájékoztató kimutatás mutatja.
Működési célra összesen 368.320 e Ft-ot kaptunk államháztartási szervektől:
 Közcélú foglalkoztatásra:
312.325 e Ft-ot
 Óvodai IPR támogatásra:
6.828 e Ft-ot
 Egészségügyi feladatok OEP támogatása:
18.786 e Ft-ot
 Szociális juttatásokra
30.380 e Ft-ot
Felhalmozási célra összesen 1.198.814 e Ft-ot kaptunk, amely uniós
támogatásként került kiutalásra.
A beszámolási időszakban lehívott uniós támogatások projektenként a
következők (részletesen a 9. sz. mellékletek tartalmazzák):
 Funkcióbővítő fejlesztés:
108.072 e Ft
 Kövy Sándor Általános Iskola fejlesztése:
155.212 e Ft
 Óvoda rekonstrukciója:
93.116 e Ft
 Szennyvízberuházás:
832.822 e Ft
 Sportcentrum eszközbeszerzés:
6.162 e Ft
 Szaunaház építés
 TÁMOP szakemberképzés
3.430 e Ft
1.198.814 e Ft
1.4.

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel 19.662 e Ft, amely a Kabai út végén
lévő telek és lakás értékesítésből folyt be.
Támogatási kölcsön visszatérüléséből 939 e Ft bevétel keletkezett. (10. sz.
melléklet)
1.5.

Finanszírozási bevétel
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Hitelfelvétel összege 45.777 e Ft, amelyet a szennyvízberuházáshoz vettünk fel
a beszámolási időszakban.
2013. évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került.
Az időszakosan szabad pénzeszközt értékpapír számlán helyeztük el, amelynek
az év utolsó napján meglévő összege 284.829 e Ft.
2. Az intézmények támogatottsága
Az intézmények támogatottságát a 8. sz. melléklet mutatja.
A táblázatból látható, hogy a támogatottsági arány kedvezőbben alakult, mint
ahogy év elején terveztük. Ennek oka, hogy év közben nőttek a központi
bevételek (MUKI, IPR támogatás, stb.), és vannak intézmények, ahol a kiadások
is kedvezőbben alakultak év végére.
Intézményenként az önkormányzati saját forrás az Óvoda kivételével a tervnek
megfelelően alakult. Kevesebb önkormányzati támogatásra volt szükség a
Kollégiumban és a Művelődési Központban a saját bevételek túlteljesítése miatt.
Az óvodában viszont megháromszorozódott az önkormányzati támogatás
összege. Jelentős működési bevételi kiesése volt az intézménynek, és a központi
támogatásból is nagy összeget kellett visszafizetni.
Tehát 126.766 e Ft önkormányzati saját forrást kellett hozzátenni az
intézmények működéséhez, amely az összes intézményi kiadások 30 %-át teszi
ki.
Összességében kedvezőbben alakultak a tényszámok, mint év elején
terveztük, ugyanis eredetileg 127.033 e Ft önkormányzati saját forrást
hagyott jóvá a testület.
Intézményenként összehasonlítva a bevételi források tervezett és tényleges
adatait, az alábbiakban foglalható össze:
Intézmények

Saját és központi bevétel
Tervezett

Általános Iskola működtetése
Kollégium működtetése

Tényleges

Művelődési Központ
Összesen

Tervezett

Tényleges

Összes
Terv

Tény

58 846

69 948

79 641

63 280

138 487

133 228

1 000

1 241

1 513

1 356

2 513

2 597

Pedagógiai szakszolgálat
működtetése
Óvoda-Bölcsőde

Önkormányzati saját erő

1 000

1 000

210 605

208 633

8 395

25 846

219 000

234 479

20 516

22 096

36 484

36 284

57 000

58 380

290 967

301 918

127 033

126 766

418 000

428 684

A Szociális Szolgáltató Központ (18. sz. tájékoztató kimutatás) csak olyan
mértékben része az önkormányzati költségvetésnek, hogy a működéséhez
szükséges központi és helyi forrást átadjuk a társulás részére. A gazdálkodása a
Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
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Társulásban zajlik. Lényeges azonban önkormányzati oldalról, hogy milyen
nagyságrendű támogatást kell biztosítani a fenntartásához.
Intézményi költségvetéshez
nyújtott önkormányzati
támogatás
Tervezett Tényleges Eltérés

Intézmények

Szociális Szolgáltató
Központ
Ebből:
Nádudvari Központ
Tetétleni telephely
Bihardancsházi
telephely

Társulási
Összesen
közös
önkormányzati
kiadások
forrás

7 608

8 389

781

3 221

11 610

7 210

8 322
893

1 112
893

2 379
540

10 701
1 433

398

-826

-428

302

-524

A nádudvari Központ részére a testület év elején 7.210 e Ft-ot hagyott jóvá,
amely évvégére 8.322 e Ft lett, a társulási közös költségekre Nádudvarra esően
3.058 e Ft-ot hagyott jóvá és ténylegesen csak 2.379 e Ft került felhasználásra.
Így összevontan az intézményt és a Szociális Szolgáltató Központot 10.701 e Fttal kellett az önkormányzatnak támogatni, amely 431 e Ft-tal több, mint a
tervezett.
3. Önként vállalt feladatok
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény és
egyéb szakmai feladatellátást meghatározó törvények alapján el kell különíteni a
kötelező és az önként vállalt feladatokat. Ez utóbbi feladatok nagyságrendjét,
helyi forrásigényét folyamatosan vizsgálni kell, hiszen e miatt az
önkormányzatok nem kerülhetnek forráshiányba.
Intézményenként kimutatásra kerültek az önként vállalt feladatok az 1.2, 3.2,
5.2, 6.2. sz. mellékletekben.

II.

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont 2013. évi és 2014. évi kiadásait kiemelt
előirányzatonként az 1.sz. melléklet 2. oldala tartalmazza, mérlegszerűen pedig
a 2/a. és a 2/b. melléklet mutatja be.
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Eredeti tervezett költségvetési kiadások:
Módosított költségvetési kiadási előirányzatok:
Éves tényleges költségvetési kiadások:
Teljesítés mértéke:
Tervezett finanszírozási kiadás:
Tényleges finanszírozási kiadás:
Teljesítés mértéke:
Tervezett eredeti kiadási főösszeg:
Tervezett módosított kiadási főösszeg:
Éves teljesített kiadási főösszeg:
Teljesítés mértéke:

3.376.000 e Ft
3.309.011 e Ft
3.006.045 e Ft
90,8 %
985.786 e Ft
929.988 e Ft
94,3 %
3.988.000 e Ft
4.294.797 e Ft
3.936.033 e Ft
91,6 %

A költségvetési kiadások közel 1 MD Ft-tal haladták meg a 2013. évi összeget.
Ennek legfőbb oka, hogy több mint duplájára emelkedtek a beruházási
kiadásaink és a közmunkaprogram is nagyobb volumenben zajlott, mint előző
évben.
1. Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként
1.1. Személyi juttatások
Személyi juttatásokra összességében 652.510 e Ft-ot fordítottunk.
Az előző évhez viszonyítva a növekedés 137.655 e Ft. A növekedés 85 %-át,
116 M Ft többletkiadást a megnövekedett közmunkaprogram bérigénye okozza.
A kinevezett dolgozói állomány bértöbblete 21 M Ft, amelyet a
minimálbéremelések, soros lépések okoztak.
Az önkormányzatnál és intézményeinél az átlagos statisztikai állományi létszám
foglalkoztatási csoportonként a következőképpen alakult 2014. évben:
Polgármester
Köztisztviselők
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozók
Közalkalmazottak
Közfoglalkoztatottak

1 fő
27 fő
23 fő
95 fő
286 fő
432 fő

Az intézményenkénti létszámok az intézményi mellékletekben találhatóak.
2014. évben is fennállt a bérkompenzációs kiegészítés. Ezen a címen 12.621 e Ft
központi támogatással egészült ki a dolgozók fizetése. Ágazati pótlékra 5.198 e
Ft támogatást kaptunk, amelyre a szociális ágazatban dolgozók jogosultak.
Jubileumi jutalomra 2.480 e Ft-ot, béren kívüli juttatásra 18.764 e Ft-ot,
közlekedési költségtérítésre 2.920 e Ft-ot fizettünk ki.
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1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

Járulékokra és szociális hozzájárulási adókra 149.051 e Ft-ot fizettünk ki.
1.3.

Dologi kiadások

Dologi kiadásokra összességében 526.510 e Ft-ot fizettünk ki. A tavalyi dologi
kiadásokhoz képest a növekedés 1 %, tehát a számokban is megjelenik a
takarékosság. A közmunkaprogram hasonló nagyságrendű dologi kiadást
eredményezett, mint 2013-ban. 2014-ben 23.315 e Ft-ot, míg 2013-ban 24.091 e
Ft-ot.
Év közben kapott pótelőirányzatok, pályázati támogatások növelték a dologi
kiadásokat. Ilyen volt a működésképtelen önkormányzatok támogatása (MUKI),
a nyári gyermekétkeztetés, az IPR támogatás, stb.
A korábbi években kialakított központi beszerzéseket tovább folytatjuk.
Konzorciumi megállapodás keretében pályáztatjuk minden évben a
villamosenergia és földgáz vásárlásainkat. Meggondolandó a jelenlegi
pályáztatási rendszer továbbfolytatása, ugyanis a szolgáltató váltás rendkívül
bonyolult és elhúzódó folyamat. Kizökkenti a számlázás és a fizetési
kötelezettség megszokott ritmusát. Azt is vizsgálni szükséges, hogy az esetleges
díjcsökkenés arányban áll-e az ügyintézési ráfordított munkával. Továbbá, több
önkormányzati bérlőnél a továbbszámlázások kapcsán visszatérő probléma a
díjak összetétele. Pl.: a jelenlegi gázszolgáltatónk a FŐGÁZ, akinél a
rendszerhasználati díj jóval magasabb, mint a TIGÁZ-nál volt, viszont a
teljesítménydíj meg alacsonyabb.
Az élelmiszer, irodaszer, tisztítószer beszállítókat is pályázat útján választjuk ki.
Központilag kerültek beszerzésre 2014-ben a munka- és védőruhák.
A folyamatos szállítású készleteket rendezett, központilag vezérelt, szerződéses
viszonyban szerezzük be. A házhoz szállítás ma már természetes. Néhány
egyedi beszerzést bonyolítunk személyes közreműködéssel.

1.4.

Pénzeszköz-átadások

A pénzeszköz átadásokat a 9-10. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza.
Ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 82.310 e Ft-ot fordítottunk.
Lényegesen kevesebbet, mint ahogy év elején terveztük. A foglalkoztatást
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helyettesítő támogatás kalkulációja csúszott meg a legjobban. 114.000 e Ft-ból
mindössze 44.105 e Ft került kifizetésre. Ennek legfőbb oka, év elején a
közfoglalkoztatási programok, pályázatok volumenét, feltételeit még nem
lehetett ismerni, illetve egyéb okok miatt a vártnál nagyobb létszám esett ki az
ellátás alól. Amely örvendetes, hiszen az eddigi ellátott munkavállaló lett.
Az FHT ellátásból kikerülő néhány jogcím szerinti csoportok összehasonlítása
2013-2014. években:
Teljesítést csökkentő tétel
Kereső tevékenység miatt megszűnt ellátás
Álláskeresési támogatás miatt megszűnt ellátás
Nyugdíj előtti segély miatt megszűnt ellátás
Közfoglalkoztatás miatt szünetelő ellátás

2013.

2014.

A változás %-ban

38 fő
83 fő

71 fő
130 fő

186%
156%

404 fő

6 fő
530 fő

131%

Lakásfenntartási támogatásra 22.447 e Ft-ot utaltunk ki. Összességében
államigazgatási hatáskörben 76.811 e Ft juttatást fizettünk ki. Önkormányzati
hatáskörben, tehát helyi döntés alapján, zömmel átmeneti segélyként 5.498 e Ftot, amelynek nagy része természetbeni juttatásként került a rászorulókhoz. Tehát
szociális utalvány formájában, közgyógyellátás, vagy köztemetés formájában.
Civil szervezetek működését az önkormányzat 6.940 e Ft-tal támogatta 2014ben. Három szervezet nem tudta felvenni a támogatást, elsősorban a szervezet
átláthatóságának, vagy egyéb átszervezés miatti hiányosság miatt. A
Polgárőrség, a Nagycsaládosok Egyesülete és a Nemzetiségi Önkormányzat. A
Közgyűjteményi Alapítvány részére 3.799 e Ft támogatást biztosított a
Képviselő-testület a Kincsesház fűtés és világítás korszerűsítésére. A Civil
szervezetek hiánytalanul elszámoltak. Sokat javult körükben a pénzügyi
fegyelem.
A Nádudvari Nonprofit Kft. részére a közfeladatok ellátásához 107.900 e Ft-ot
utaltunk ki. Az év elején betervezetthez képest 41 %-os a növekedés.
Ezen túlmenően felhalmozási célra 19.221 e Ft-ot adtunk át a Jókai úti
Sportcentrum fejlesztéséhez.
A Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó
Társulás részére 121.219 e Ft támogatásértékű pénzeszközt folyósítottunk ki. Az
év elején betervezett 113.000 e Ft növekedett év közben elsősorban központi
forrásból, az I/2. pontban részletezett adatok alapján nemcsak a Nádudvari,
hanem a Tetétleni telephely kiadása is nagyobb mértékben emelkedett, ezért a
forrást helyi bevételből kellett biztosítani. A Társulás beszámolója kapcsán a
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Tetétlen Központ Önkormányzata vállalja, hogy az 1.433 e Ft-ot megfizeti
önkormányzatunk számára. A Bihardancsházi Községi Önkormányzatnak pedig
visszajár 524 e Ft.
1.5.

Testületi hatáskörű feladatok

Év elején 24.000 e Ft tartalékalap került betervezésre. Az év folyamán az alap
felhasználásra került.
Az alábbi kiadásokat fedeztük az alap terhére:
 Mazsorett csoport utazása:
100 e Ft
 Arcképcsarnok összeállítása:
50 e Ft
 TVG Kft. támogatása:
12.054 e Ft
 Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás önereje:
500 e Ft
 Polgárőr gépkocsi vásárlás:
170 e Ft
 Köztéri szobor:
2.200 e Ft
 Pályázat elutasítása (szobor):
-2.200 e Ft
 Helyi adó kiesés miatti pótlás:
10.000 e Ft
 Magánszemélyek támogatása:
515 e Ft
 Pályázati önerő:
611 e Ft
1.6.

Finanszírozási kiadások

Hiteltörlesztésre összesen 394.696 e Ft-ot fordítottunk (11. sz. tájékoztató
kimutatás), amelyből 393.933 e Ft központi forrásból - adósságkonszolidáció
keretében - valósult meg, 763 e Ft pedig saját forrásból.
Az intézmények finanszírozására 535.291 e Ft-ot fordítottunk, amely az
eredetileg tervezettől 75.909 e Ft-tal kevesebb, ennek legfőbb oka, hogy a
Polgármesteri Hivatal államigazgatási kiadásai jóval alatta maradtak a
tervezettnek.

1.7.

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások közül a Napfény Óvoda és az Általános Iskola felújítása a
legjelentősebb.
A beruházási felújítási kiadások számviteli elszámolása jelentősen megváltozott
2014. január 1-től a 4/2013. (I.13.) sz. Kormányrendelet alapján. Legjelentősebb
változás, hogy a beruházás bekerülési értékébe nem tartoznak bele a milliós
nagyságrendű
szolgáltatási
díjak,
mint
pl.:
a
közbeszerzés,
projektmenedzsmenti, PR tevékenységek, illetve az ÁFA összegek,
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visszaigényelhetőségtől függetlenül. Ezáltal a pénzforgalmi kiadások és a
vagyoni adatok lényeges eltérést mutatnak. Az uniós támogatással megvalósuló
projektek 9. sz. mellékletek alapján projektszemléletű, tehát támogatási
szerződés szerinti pénzügyi adatokat tartalmazza.
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023 „Napfény Óvoda fejlesztése (8. sz. melléklet 3.
oldala)
A projekt 2012-ben kezdődött és 2014. szeptemberben birtokba vehették az
óvoda lakói. Csoportszoba bővítés, több kiegészítő helyiség és a konyha teljes
rekonstrukciója, és az épület energetikai fejlesztése valósult meg. A képviselő
testület a két év alatt több alkalommal hozott döntést a saját erő kiegyenlítéséről,
amelyek alapján összesen 61.960 e Ft-ot biztosított (tartalmazza a
visszaigényelhető ÁFA összegét is) a felújításhoz. A tervellenőrzési költségek
273 e Ft-tal emelkedtek a tervezetthez képest, a támogatásból pedig 244 e Ft-ot
nem tudtunk lehívni.
A projekt összköltsége 173.438 e Ft, melyből 9.158 e Ft az ÁFA visszatérülés,
112.425 e Ft az uniós támogatás és 51.855 e Ft az önkormányzati saját erő.
Mivel 960 e Ft-tal több ÁFA-t sikerült visszaigényelni a konyha kivitelezés
miatt, ezért ennyivel kevesebb összegű önkormányzati önerőre volt szükség. A
BM EU Önerő Alaptámogatásból 948 e Ft-ot sikerült lehívni.
ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0002 „Kövy Sándor Általános Iskola, AMI és PSZ
Komplex fejlesztése” (8. sz. melléklet 4. oldala)
A projekt 2012-ben indult el, 2012-2013-ban előkészítési költségeket fizettünk.
2014. szeptemberben kezdődött meg a kivitelezés. Szigorú együttműködés és
pontos kiürítési tervek alapján folyik a kivitelezés az oktatás biztosítása mellett.
A módosított kivitelezés befejezési határideje 2015. szeptember. 2014-ben
149.116 e Ft került kifizetésre. A projekt 100 %-os támogatási intenzitásúnak
indult, de a befejezéshez közeledve ennél a projektnél is jelentős önkormányzati
forrásra van szükség. A 2015. évi költségvetésben 63,5 M Ft önkormányzati
forrás van biztosítva a felújítás befejezéséhez.
Egyéb önkormányzati felújítások között valósult meg a Művelődési Központ
mellékhelyiségeinek felújítása, az I. világháborús szobor felújítása, és
elkezdődött a buszmegálló pavilonok felújítása.
Összességében pénzforgalmilag 283.443 e Ft felújítást valósított meg az
önkormányzat 2014. évben.
1.8.

Beruházási kiadások

Beruházási kiadások 2014. évben 1.051.615 e Ft összegben teljesültek.
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ÉAOP-2009-5.1.1/D „Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” (8.
sz. melléklet 1. oldala)
A projekt 2011-ben kezdődött, előkészítési költségek, ingatlan vásárlások
bonyolításával. A kivitelezés 2013-ban indult és 2014. szeptemberre fejeződött
be. Az utolsó projektelemek a Polgármesteri Hivatal és a Jókai úti Sportcentrum
kivitelezése volt.
A pénzügyi elszámolás áthúzódik még 2015. évre. A kisléptékű SOFT elemek
teljes költsége 2015-ben kerül kifizetésre.
A projekten belül nagyobb összeget fordítottunk ingatlanvásárlásra és
projektmenedzsmenti költségekre. A tervezetthez képest kevesebb összegből
valósult meg a kivitelezés és az egyéb szolgáltatások. A 2015. évi kiadásokat is
bekalkulálva 718.854 e Ft kiadásból valósult meg a beruházás 178.707 e Ft
önerő mellett.
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035
„Nádudvar
Város
szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” (8. sz.
melléklet 2. oldala)
A II. ütemű szennyvízberuházás kivitelezési szakasza 2011. évben kezdődött, a
tényleges kivitelezés 2013-ban. A 2014. téli kedvező időjárásnak köszönhetően
december közepéig folyt a kivitelezés, a téli leállást követően pedig nagy
erőkkel ismét elkezdődött.
A csapadékos időjárás miatt rendkívül megrongálódtak az utak a hálózatépítés
során.
A telep kivitelezése 2014. nyarán befejeződött és a próbaüzem befejezésével
egyidejűleg víz- és szennyvíz szolgáltató váltás következett be. Az eddigi
Civisvíz Kft-t felváltotta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
2014. évvégéig 968.224 e Ft beruházási kiadás került kifizetésre.
Polgármesteri Hivatal emeletráépítés és külső udvar, valamint a
Kormányablak kialakítása 89.638 e Ft-ba kerül, amelyet az önkormányzat teljes
egészében saját forrásból valósít meg a Nádudvari Nonprofit Kft.
kivitelezésében.
Kisebb városi beruházások, mint zúzott köves utak, járdák építésére 21 M Ftos szerződést kötöttünk a Nádudvari Nonprofit Kft.-vel, melyből a beszámolási
időszakot csak 1.010 e Ft terhel.
LEADER támogatással valósult meg a Jókai úti Sportcentrum
eszközbeszerzése, 9.783 e Ft értékben kondigépek és sporteszközök kerültek
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beszerzésre. Továbbá a Fürdő területén Szaunaház épült 14.935 e Ft összes
kiadással, amelynek befejezése 2015. évre húzódott át.
Elkezdődött városi beruházásban a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Első
lépésként a városba vezető utak csomópontjain kerültek a kamerák kiépítésre. A
felvételek megfigyelése a Polgármesteri Hivatal épületében biztosított. A
szerződés szerinti összeg 8.745 e Ft, amelyből 2014-ben 6.122 e Ft-ot fizettünk
ki. A végszámla a kiépítés befejeztével került kiállításra 2015-ben.
A tárgyi eszközbeszerzések számviteli megítélése is gyökeresen megváltozott.
A kisértékű (200 e Ft alatti) eszközök beszerzése is beruházásnak minősül, de a
beszerzéssel egyidejűleg a bekerülési értéknek megfelelő összeget
értékcsökkenésként kell elszámolni.
Ezek alapján megvalósult eszközbeszerzés önkormányzati szinten 44.028 e Ft.
Ebből 18.448 e Ft iskolai bútor beszerzés történt az iskola komplex fejlesztése
projekten belül, a Polgármesteri Hivatalba 11.553 e Ft irodai bútor beszerzés, a
Közmunka programban közel 4 M Ft szerszám és gép beszerzés valósult meg.
Továbbá az intézményekbe kisebb beszerzések történtek, zömmel kiselejtezett
eszközök pótlására. A Napfény Óvoda felújításának befejezésével a
bútorbeszerzés nagy része 2013-ban megvalósult, de kisebb kiegészítő bútorok,
berendezések még 2014. évre is húzódtak át. IPR támogatásként is hasznos
szakmai eszközbeszerzések történtek.
Három gépjármű beszerzés valósult meg 2014. évben, összesen 11.239 e Ft
összegben. A mikrobusz, a Polgárőrség autója és a hagyatékból megvásárolt
Suzuki személyautó.
Támogatási kölcsönt nem folyósítottunk, mivel a lakosság részéről a jelenlegi
feltételekkel nem igényelte senki.

2. Intézmények költségvetésének teljesítése
2.1. Nádudvari Polgármesteri Hivatal (4. sz. mellékletek)
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat feladatait együttesen elemezzük,
hiszen igen nehéz szétválasztani a két intézményt.
Az önkormányzathoz tartozóan (3. sz. mellékletek) speciális kiadásokat
(segélyek, hitelfelvételek, törlesztések, stb.) már az előző részekben ismertettük.
További két nagy területet emelünk ki, a közfoglalkoztatást, és az oktatási
intézmények működtetését.
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A közfoglalkoztatás volumenét a 15. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza. A
foglalkoztatáshoz 4.325 e Ft önkormányzati önerőt biztosítottunk.
2014-ben összesen 1070 fő vett részt a közfoglalkoztatásban.
A Kormány céljaival összhangban elsődlegesen a munkaerő piacról kiszorult
halmozottan hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására került sor, melynek
forrása is központi támogatásként került megállapításra.
Folytatódtak a Start programok, melyeket az előző évhez hasonlóan próbáltunk
pályázni, de jellemzően az un. hosszabb idejű közfoglalkoztatás volt a
meghatározó 2014. évben. Ezek az alábbiak szerint valósultak meg.
Téli közfoglalkoztatás keretében 287 főt foglalkoztattunk.
A közfoglalkoztatás 2013. november 1-től 2014. április 30-ig tartott.
Tanfolyammal egybekötött foglalkoztatás, amelyen 9 képzésen vehettek részt a
munkavállalók. A képzést 4 hónapos időtartam alatt végzeték el, majd ezt
követően további 2 hónapban azon a területen lettek foglalkoztatva, amilyen
tanfolyamon részt vettek a dolgozók.
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 646 fő bevonásával valósult meg.
Ennek keretén belül további képzéssel egybekötött programban vettek részt a
közfoglalkoztatottak, mely az önkormányzat feladataival összhangban kertépítő
és kerti munkás képzésben realizálódott, 100 fő foglalkoztatásával.
Az intézmények konyhai és takarítói feladatait szakaszosan, év közbeni
váltásokkal közel 200 fő bevonásával segítettük. A további létszám, közterületi
munkával a város köztisztasági, a közterületek parkosítási feladatait végezte 2-3
hónapos idő intervallumban.
A start programon belül mezőgazdasági területek művelésére, belvíz elvezető
rendszereknek, belterületi és mezőgazdasági utak rendbetételére került sor. Ezek
keretében 117 főt foglalkoztattunk. A program során 2 új fóliasátor épült,
melyben a közterületi virágokat és melegházas zöldségeket termesztettük. 2014ben összesen: 5456 kg sárgarépa, 5467 kg hagyma, 902 kg petrezselyem, 150 kg
fűszerpaprika, 1760 kg burgonya, 40 kg cékla, 22 kg uborka, 47 kg zöldbab, 20
kg borsó, 150 q kukorica termett, melynek egy része intézményeinkben,
nagyobbik része a tárolási kapacitás hiánya miatt értékesítésre került.
Illegális hulladéklerakó felszámolására, téli értékteremtő és egyéb
közfoglalkoztatásban további 20 fő hátrányos helyzetű tartós munkanélküli
foglalkoztatását oldottuk meg.
Összességében elmondható, hogy minden pályázati lehetőséget megragadva és
kihasználva, 43 %-kal növeltük az előző évihez képest a közfoglalkoztatást.
Célunk az, hogy a közfoglalkoztatáshoz igénybe vehető központi támogatásokat
16

teljes egészében felhasználjuk, olyan programok létrehozásával, mely az
önkormányzat kötelező feladatainak végrehajtását, és az intézmény hálózatunk
működtetését segíti.
2013. január 1-jével az alsó és középfokú iskolák fenntartója a KLIK lett, az
Általános Iskola esetében a működtető maradt az önkormányzat. Így az
általános iskola szerves részét képezi Nádudvar Város Önkormányzatának, mind
szervezetileg, mind finanszírozás szempontjából.
A oktatásirányítás a KLIK-hez tartozik, de az iskolai élet a tanulók szociális
hátterének biztosítása az önkormányzat feladata: a tanulóbarát környezetének az
intézményi étkeztetésnek, a higiéniás környezetnek a biztosítása, és a
mindennapi munka feltételeinek garantálása. Az 5. sz. tájékoztató kimutatásból
látható, hogy a működtetésre 133.714 e Ft-ot fordítottunk, amely mintegy 5 M
Ft-tal kevesebbe került, mint terveztük. Melyhez közel 80 M Ft-os támogatást
kell az önkormányzatnak biztosítani. 2014-ben a MUKI támogatásból 16.298 e
Ft-ot kaptunk az oktatási intézmények működtetésére, így az önkormányzati
önerő lecsökkent 63.280 e Ft-ra. Ettől függetlenül pedagógusok
kiszolgáltatottnak érzik magukat, mert nincs az őket segítő és támogató törvényi
háttér, személytelenné váltak ebben a nagy centralizálás közepette az emberi
kapcsolatok.
Az iskola életét nagymértékben befolyásolja a 2014. szeptemberében induló és
mai napig is tartó beruházás, mellyel településünkön a XXI. század
legmodernebb oktatási létesítménye valósul meg.
A beruházás megvalósításával nő az itt tanulók és dolgozók komfortérzete,
bízunk benne, hogy az intézmény rezsiköltsége csökken, az energetikai
beruházások kapcsán. A megvalósuló beruházás új lehetőséget, szolgáltatásokat
kínálhat pl.: ebédlő, konyha bérbe adásával, melynek feltétel rendszerét közösen
kell kidolgoznunk. Stabil létszámot kell kialakítani ahhoz, hogy a konyha
kapacitását maximálisan ki tudjuk használni.
A Kollégium működtetésére 2.597 e Ft-ot fordítottunk. A szobák tanulóidőn
kívüli hasznosításából 1.241 e Ft bevétel folyt be. (6. sz. tájékoztató kimutatás)
A Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központon belüli elhelyezése szükség
megoldás. A működtetés jogi keretei még kidolgozás alatt állnak.
Az egészségügy területén változás nem történt. Az ügyeleti ellátás
szerződésének módosítása következett be évvégével. Az Orvosügyelet Kht.
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jelezte pénzügyi nehézségeit, az ellátás költségeinek emelkedését. A Képviselőtestület foglalkozott az ellátás átszervezésével, de a végső döntés a jelenlegi
önálló ügyeleti ellátás mellett döntött, amely további 43,9 Ft/fő, éves szinten
5.000 e Ft kiadási többletet jelent az önkormányzat számára.
A Polgármesteri Hivatalnál a legnagyobb esemény a Városközpont projekt
keretében elkészült új hivatali épület birokba vétele volt.
2014. szeptembertől folyamatosan történtek az átköltözések a készültségi foknak
megfelelően. Év végére megvalósult, hogy mindenki egységes munkahelyen
dolgozik. Megkötésre kerültek a bérleti szerződések a Kormányablakra és a
Falugazdászi Irodára vonatkozóan.
A megmaradt régi szárny további hasznosításáról, esetleg átalakításáról kell
majd a jövőben döntést hozni, ugyanis minél több feladatot telepítünk az elavult,
felújításra váró épületrészbe, annál inkább konzerváljuk az energiafaló
működtetést.
Az új épület modern, korszerű, a fenntartására vonatkozóan a beszámolási
időszakra még nem rendelkezünk adatokkal, mivel a teljes üzembe helyezés
évvégével valósult meg. A folyamatos működtetéshez még sok kisebb-nagyobb
kiegészítéseket kellett megvalósítani. Az épületet új berendezésekkel,
bútorokkal szereltük fel, amely 11.553 e Ft-ba került, és további kisebb
beszerzés történt 2.604 e Ft összegben. Az új épület az elkövetkezendő több
évtizedre kiszolgálja az önkormányzati és közigazgatási igényeket.
Összességében a Polgármesteri Hivatal kiadásai-bevételei az alábbiak szerint
alakultak:
Működési kiadás:
280.688 e Ft
Saját bevétel:
1.842 e Ft
Támogatásértékű bevétel:
11.756 e Ft
Központi támogatás:
113.447 e Ft
Önkormányzati saját erő:
153.643 e Ft
A foglalkoztatotti létszám 36 fő, amelyből 27 fő köztisztviselő, 9 fő Munka
Törvénykönyves. Ez a tervezettnek megfelelően alakult. 2015. évtől
engedélyezett a Képviselő-testület 3 fő létszámfejlesztést az új épület
üzembetartásához és a megnövekedett közfoglalkoztatási feladatok ellátásához.
2.2.

Napfény Óvoda és Bölcsőde (5. sz. melléklet)

Az óvoda működtetésében meghatározó volt a központi óvoda épület felújítása
és bővítése. Nagy odafigyelést, szervezést igényelt mind a vezetőktől, a
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dolgozóktól, a szülőktől is. Egy óvodai csoportszobával és a hozzátartozó
mellékhelyiségekkel bővült az épület. Fejlesztő szoba, orvosi szoba, iratraktár,
elkülönítő, öltöző került kialakításra a volt bölcsődei részben. Új burkolatok,
elektromos hálózat, fűtéskorszerűsítés és a konyha teljes felújítása (beleértve a
konyhai eszközöket is) történt meg. Az óvoda épülete külsőleg színes
nemesvakolattal és faburkolattal lett esztétikusabb, gazdagabb. 2014.
szeptemberében már egy szép, funkciójában megfelelő óvodában kezdték meg
az új nevelési évet. A felújítás visszatükröződik a saját bevételein, mivel a
konyha felújítása miatt márciustól szeptemberig az Általános Iskola konyháján
folyt a főzés, ahol csak az ellátottakra és a saját dolgozó étkeztetésére volt
lehetőség.
Így még az év elején betervezett 23.633 e Ft bevételt sem tudta teljesíteni, mivel
a befolyt térítési díj összege 20.286 e Ft lett. 2013-ban elért saját bevétele
28.897 e Ft volt. Sajnos a dologi kiadások is meghaladták a betervezett összeget.
Ebben nagyban közrejátszott, hogy a működés mellett folyt a felújítás,
hétközben-hétvégén, a rezsiköltségek, takarítási költségek megemelkedtek.
Szeptembertől a gyereklétszám 22 fővel csökkent, ezáltal a figyelem bevehető
óvodapedagógus létszám is csökkent 1,6 fővel.
A 2014-es év a változások éve, hiszen sok olyan dolog történt, amely az
oktatásban végbemenő törvényi megfeleltetésekből is adódott.
Ebből az egyik legfontosabb szakmai feladat a pedagógusok minősítéséből
adódott. 8 szakvizsgázott óvodapedagógus adhatta be áprilisban portfólióját,
melynek következtében 2015. januárjától a pedagógus II. fokozatba léptek át.
További 4 fő novemberben adhatta be portfólióját, az ő minősítésük a 2015-ös
évben történik, így várhatóan ők is a pedagógus II. fokozatba kerülnek a 2016-os
évtől.
Mindebből
kitűnik,
hogy
magas
szakmai
felkészültségű
óvodapedagógusok dolgoznak az óvodában, hiszen viszonylag rövid idő alatt a
nevelőtestület fele magasabb fokozatba kerül.
A 2014-es évben a pályázati lehetőségeket is igyekeztek kihasználni. Az
Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) pályázat keretében a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának
érdekében 101 főt (HHH és HH) vontunk be a programba. 6.828 e Ft támogatást
kaptunk az EMMI-től. Egyéni fejlesztéssel, programok szervezésével, közös
rendezvényekkel gazdagította az óvoda életét, mely természetesen több munkát
követelt az itt dolgozóktól, ugyanakkor bútorokkal, játékokkal, hangszerekkel
gazdagították eszközkészletüket.
A Bölcsőde (7. sz. kimutatás) fenntartása jelentős helyi forrást igényel. Sajnos
ciklikusan jelentkezik ez a probléma, többször át lett már szervezve ez a kis
intézmény. A 2014-es év rendkívül kedvezőtlenül alakult ismételten. Előző
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évhez képest felére csökkent a saját bevétel 1.482 e Ft-ról 779 e Ft-ra. A kiadás
is csökkent, a foglalkoztatotti létszám megfelelő besorolásával.
A központi támogatás mintegy 60 %-kal kevesebb, mint előző évben volt. Idő
közben szigorodtak a szabályok. A 2014-re megigényelt támogatásból közel 3
M Ft-ot vissza kell fizetni.
Az intézmény működéséhez 6.576 e Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzátennie,
és mindezt éves átlagban 8 gyermek ellátásáért. A szabályok nagy
valószínűséggel nem változnak a jövőben sem. Vizsgálni kell minél előbb a
hatékonyabb működtetési lehetőségeket.
Összességében az óvoda fenntartására az alábbi adatok vonatkoznak:
Működési kiadás (eszközbeszerzésekkel együtt):
234.479 e Ft
Saját bevétel:
20.286 e Ft
Támogatásértékű bevétel (IPR támogatás):
6.828 e Ft
Központi támogatás:
181.519 e Ft
Önkormányzati saját forrás:
25.846 e Ft
Az előző évhez képest több mint duplájára emelkedett az önkormányzati forrás,
a 2014. évi tervezetthez képest pedig 17.451 e Ft-tal több.

2.3.

Művelődési Központ és Városi Könyvtár (6. sz. melléklet)

Az intézmény 2014-re reálisan tervezte meg bevételeit és kiadásait. Törekedtek
a bevételei többlet eléréséhez és kiadási megtakarítások eléréséhez.
Működési kiadása 49 %-át teszi ki a személyi juttatások, ill. azok járulékai,
melyek összesen 28.664 e Ft. A 2014-es évben 11 fő engedélyezett
létszámkerettel rendelkezett az intézmény. A Nemzeti Művelődési Intézet 793/2014/KOZMUV programjának köszönhetően 3 fő közösségi munkást
alkalmazhattak, akik közül egy Kulturális közösségszervező továbbképzést
szerzett. Főállású takarítójuk nincs, közcélú foglalkoztatottakkal végzik a
takarítást.
Dologi kiadások nagy részét teszik ki a rezsiköltségek, melyek a ház nagy
alapterületével függnek össze, összege több mint nettó 11 M Ft.
A ház teljes kihasználtság alatt működik, a város szinte minden civil szervezete
szívesen használja, igénylik a szakmai segítséget, amelyet az intézmény szakmai
dolgozói meg is adnak. Az intézmények és civil szervezetek teremhasználata
2014. évben kimutatásaink alapján bruttó 21 M Ft-ot tenne ki piaci áron (14. sz.
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tájékoztató kimutatás). Ez természetesen csak az épület kihasználtságát mutatja,
bevétel ezen a jogcímen nem keletkezik.
Szakmai tevékenységük, a műsoraik, rendezvényeik bevételei az intézmény
helyiségeinek bérbe adásából 8.544 e Ft saját bevétele származott. A normatív
bevételük 10.395 e Ft volt.
2014. évben 3.156 e Ft pályázati forrást sikerült elnyerniük, melyből 837 e Ft
érdekeltségnövelő támogatás, a többi pedig különböző programokra, táborokra
elnyert, elköltött összeg volt, melyekkel már sikeresen el is számoltak.
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0046 Kulturális szakemberképzés a Hajdúságban
pályázatnak köszönhetően 5 fő összesen8 továbbképzésen vehetett részt 100 %os támogatás, teljes útiköltség támogatása mellett.
A könyvtár könyvállománya 2014-ben összesen 361 kötettel bővült pályázati
forrásból, nettó 635 e Ft értékben.
A Művelődési Központ épülete is átesett egy nagyobb felújításon. 15 M Ft
önkormányzati támogatással megújultak a vizesblokkok: a szolgálati női-férfi
mosdó, a közönségi női-férfi mosdók, valamint női és férfi öltözők és
zuhanyzók. Ezen kívül a táncterembe új almatúrák kerültek és új szőnyeget
vásároltak. A színházteremben a nézőtér süllyesztő hidraulikai berendezése is
felújításra került, a színházterem feletti tető szigetelése részben megoldásra
került. Filces paravánokat pályázati támogatásból sikerült felújítani, ezen kívül
sok helyen tisztasági festés valósult meg.
Összességében a Művelődési Központ fenntartására az alábbi adatok
vonatkoznak:
Működési kiadás (eszközbeszerzésekkel együtt):
58.380 e Ft
Saját bevétel:
8.544 e Ft
Támogatásértékű bevétel:
3.156 e Ft
Központi támogatás:
10.396 e Ft
Önkormányzati saját forrás:
36.284 e Ft
Tehát az 58.380 e Ft összes kiadáshoz az önkormányzat 36.284 e Ft-ot
biztosított. A tervezetthez képest 200 e Ft-tal kevesebbet.
2.4.

Szociális Szolgáltató Központ (18. sz. tájékoztató kimutatás)

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk a Szociális Szolgáltató Központ nádudvari
központjának költségvetését és annak végrehajtását.
Az integrált intézmény dolgozói létszáma 25 fő. 2014. májustól megoldódott a
gazdasági ügyintézői státusz betöltése, ezáltal az intézmény vezetése nagyobb
segítséget kap a mindennapi munkába. A kormányhivatali ellenőrzés jogszabályi
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megfelelésre hivatkozva 3 főállású és további megbízásos jogviszonyban lévő
szakember beállítását írta elő, amely a 2015. évi költségvetésbe beépítésre
került.
A központi támogatás elszámolása során 432 e Ft visszafizetése keletkezett az
ellátotti létszámok minimális csökkenése miatt. Az intézményi bevételét 3,5 M
Ft-tal túlteljesítette, a kiadásai viszont ezt meghaladóan emelkedtek, különösen a
bérek vonatkozásában.
Az intézmény helyiséggondokkal küzd, „kinőtték” az épületüket, irodákra,
foglalkoztató helyiségekre lenne szükségük, és a főzőkonyha sem felel meg az
előírásoknak.
III. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEK ÉS EGYÉB
TÁJÉKOZTATÁSOK SZÖVEGES INDOKLÁSA AZ Áht. 91. §
(2) bekezdése alapján
1. Költségvetési mérlegek
Összességében a Szociális Szolgáltató Központ
fenntartására az alábbi adatok vonatkoznak:

Nádudvari

Működési kiadás (eszközbeszerzésekkel együtt):
Közös költségek: (gazdasági szervezet, gépkocsi használat)
Saját bevétel:
Központi támogatás:
Önkormányzati saját forrás:

Központja

117.780 e Ft
2.379 e Ft
39.644 e Ft
69.814 e Ft
10.701 e Ft

A 2/a. és 2/b. mellékletek a bevételek és kiadások megoszlását mutatja
működési és felhalmozási mérlegszerű megbontásban.
A működési mérleg az alábbi nagyságrendet mutatja a beszámolási és az azt
megelőző évben:
Bevétel
2.22.0845 e Ft
Kiadás
2.210.334 e Ft
Működési többlet
10.511 e Ft
A működési egyensúlyt még a kedvezőtlen folyamatok ellenére is sikerült
megőrizni, összehasonlítva az előző évvel. (110 M Ft-tal csökkent a helyi
adóbevétel és a dologi kiadások jelentősen megnőttek a beruházási kiadások
megítélésének változása miatt.)
A felhalmozási költségvetési mérleg az alábbi nagyságrendet mutatja:
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bevétel:
kiadás:
Felhalmozási többlet:

2.000.240 e Ft
1.725.697 e Ft
274.543 e Ft

A többlet megjelenik az önkormányzat 2014. évi maradvány összegében, amely
a következő évben szintén felhalmozási forrásként fog megjelenni.

2. Közvetett támogatások
A közvetett támogatásokat a 14. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza.
Éréke 72. 784 e Ft.
Ezek a támogatások nem közvetlen pénzforgalomban kerültek a lakossághoz,
hanem fizetési kedvezmények, ingyenes szolgáltatásnyújtások, illetve
helyiségek, épületek ingyenes igénybevételével jelennek meg.

3. Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások
A 16-17. sz. kimutatások tájékoztatást adnak az önkormányzat hosszú távú
elkötelezettségéről.
Egyrészt a hosszú lejáratú hitelek törlesztéséről, másrészt a több évre áthúzódó
beruházásokról, felújításokról.

4. Pénzeszköz változása
Az önkormányzat pénzkészlete 2014. január 1-én 100.093 e Ft, évvégén pedig
264.367 e Ft volt.
A takarékos gazdálkodás, a beruházási kiadások tervezettől alacsonyabb szinten
való teljesülése következtében lényegesen javult az önkormányzat pénzügyi
helyzete az előző évhez képest.
5. Önkormányzati többségi tulajdonban lévő kötelezettségek,
részesedések
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A 19. sz. kimutatás mutatja az önkormányzat részesedéseit. Volumene évek óta
jelentősen nem változott.
Összesen 7 szervezetben van részesedése az önkormányzatnak, legjelentősebb a
Nádudvari Nonprofit Kft-ben 5 M Ft-tal.
2014-ben értékesítésre került a Baptista Szeretetszolgálat részére a Jövő Záloga
Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrésze
névértéken, 250.000 Ft értékben.
A TVG Kft. 2014. évi adózás előtti eredménye 1.559 e Ft, 2014. december 31én likvid hitel állománnyal nem rendelkezett.
6. Vagyonkimutatás
Az önkormányzat összevont eszközoldali mérlegét az Áhsz. előírása szerinti
tagolásban a 20. sz. tájékoztató kimutatás tartalmazza. A forrás oldalon a
kötelezettségek kerülnek bemutatásra.
Önkormányzati vagyoni értékek változása
Összességében 1 MD Ft-ot meghaladó mértékű eszköznövekedés következett be
az elmúlt évben a sikeres beruházási tevékenységünk következtében.
Folyamatban lévő beruházások
A Funkcióbővítő beruházás projektelemei közül aktiválásra került a piac
151.704 e Ft értékben, mely magába foglalja az épületeket, a kerékpártárolókat,
és az eladóteret.
Ezen kívül az Emőd tóra történt még aktiválás, 38.446 e Ft értékben, valamint
decemberben aktiválásra került az új Polgármesteri Hivatal épülete 218.180 e Ft
értékben. Ebből a homlokzat felújítás 3.256 e Ft, ez emelet ráépítés 72.593 e Ft,
a fennmaradó összeg pedig a pályázatból valósult meg.
A Jókai úti Sportcentrum használatba vétele 2015. január 8-al emelkedett
jogerőre, így az épület aktiválása ezen dátummal fog történni.
Átadásra került a Napfény Óvoda és Bölcsőde új épülete. A projekt pénzügyi
zárása 2015-ben megtörtént. Az épület 2015. január 8-ai dátummal kerül
aktiválásra, mikor a használatba vételi engedély jogerőre emelkedett.
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A folyamatban lévő beruházások között szerepel még a Művelődési Központ
mellékhelyiségeinek, a buszvárók és az I. világháborús szobornak a felújítása.
2014-ben megkezdődött a térfigyelő kamerák és a napelemes rendszerek
kiépítése.
December 30-án üzemeltetésre átadásra került a szennyvíz és vízmű telep a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére.
Ingatlanok
Termőföld került értékesítésre a Polyduct Zrt. részére 14.176 e Ft értékben.
Eladásra került egy a Fő út 116. alatt lévő önkormányzati lakás 4.310 e Ft
értékben.
Gépek, berendezések
Beszerzésre került egy Suzuki Wagon R+ gépjármű nettó 650 e Ft értékben,
mely átadásra került a Polgárőrség részére. Kiegyenlítésre került teljes
összegben a VW Caravelle gépjármű, melynek 2014. évet terhelő költsége
10.289 e Ft. Valamint megvásároltunk egy Suzuki Swift gépkocsit 300 e Ft-ért.
Beszerzésre kerültek sporteszközök az Általános Iskolába, valamint az ebédlőbe
kerülő székek, asztalok. Ezen kívül megvásárolták a Jókai Sportcentrumba a
sporteszközöket, melyek nettó összege 100 %-ban támogatott volt, az ÁFA
pedig önerőből lett biztosítva.
Egyéb beszerzett eszközök: fűkaszák (4 db), fagyasztók, fóliasátor és ahhoz
öntözőrendszer, notebook, másológép, stb.
Polgármesteri vagyonú értékek változása
Gépek, berendezések
A legjelentősebb változás az új Polgármesteri Hivatal bútorokkal való
berendezése volt. Védőrácsot szereltek fel a pénztárra, valamint szalagfüggönyt
tettek fel a helyiségekbe. A használt bútorok egy része értékesítésre, más része
átadásra került a Pedagógiai Szakszolgálat, a Falugazdász, valamint a Napfény
Óvoda részére.
Ezen kívül beszerzésre kerültek számítógépek, notebook-ok, pénzügyi
könyvelői program, szoftverek, mobil telefonok, tea-kávéfőző és egyéb
kisértékű eszközök, selejtezésre került egy darab számítógép.
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vagyoni értékek
változása
Gépek, berendezések
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Eszközbeszerzés: notebook, mosógép, fényképező gép, projektor, égőrorok,
újratölthető akkumulátor.
Napfény Óvoda vagyoni értékei változása
Gépek, berendezések
Eszközbeszerzés: mesekönyvek, hangszerek, fényképező gép, öltöző szekrény,
porszívó, nyomtató, laptopok, konferencia szék, forgószék, stb.
Selejtezésre került egy fagyasztó és egy számítógép.

Követelések:
Helyi adó követelés összesen: 78.061.454 Ft. Előző évhez képest nőtt.
Adott évi értékvesztés: 24.871.593 Ft.
Követelések:
Köztemetés:
1.456.870 Ft
Étkezési díj Iskola:
47.109 Ft
Étkezési díj Óvoda:
183.826 Ft
Étkezési díj:
alkalmazott óvoda:
63.400 Ft
Bölcsődei:
gondozás díj:
300 Ft
SzSzK:
273.747 Ft
díjhátralék:
Vevő- és egyéb követelések: Továbbra is vannak olyan évekre visszamenő vevői
követelések, melyek még nem kerültek kiegyenlítésre.
Vevő követelések összesen: 17.114.819 Ft
Egyéb követelések összesen:
3.267.695 Ft
Kötelezettségek:
A kötelezettségek összege ugrásszerűen lecsökkent nagyrészt a hitelállomány
csökkenése miatt és az adó túlfizetések visszafizetése miatt.
Helyi adó túlfizetés: 18.044.592 Ft
Vannak tárgyi évi és tárgyévi évet követő szállítói kötelezettségek, minden
intézménynél.
Intézményi túlfizetések:
Étkezési díj Iskola:
11.609 Ft
Étkezési díj Óvoda:
225.508 Ft
Gondozási díj Bölcsőde: 8.900 Ft
26

Tárgyi évet követő kötelezettségként merül fel a Nádudvari Nonprofit Kft-nek
2015-ben utalandó 5 %-os zárolt támogatási összeg: 3.805.000 Ft.
Fizetési előleg került kifizetésre az Óvodánál: 13.333 Ft.

IV.

MARADVÁNY ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodási eredményeként a maradvány összege
285.699 e Ft. Az intézmények évvégén nem rendelkeztek pénzeszközzel, tehát
maradványuk sem keletkezett.

Összefoglalva elmondható, hogy a 2014. évi gazdálkodás kiemelkedően
eredményes volt. Sikeresen lezajlott az adósságkonszolidáció, így minimális
hitelállománnyal rendelkezik az önkormányzat. A helyi adóbevételek
csökkentek ugyan mintegy 110 M Ft-tal 2013-hoz viszonyítottan, de a 2014-re
betervezett adóbevételt évvégére 64 M Ft-tal túlteljesítettük. A működési
kiadások elsősorban a közmunkaprogram volumenének növekedése, és a
városüzemeltetési feladatokra történő pénzeszköz átadás növekedése és a
beruházási kiadások működési kiadásokba történő átcsoportosítása miatt lett
magasabb összegű, mint 2013-ban.
A beruházási kiadások - a többéves pályázati előkészítési munkák
eredményeként – 2014. évben eddig soha nem tapasztalt mértéket öltött. Több
mint 1 MD Ft beruházás valósult meg a beszámolási időszakban, befejezve a
városközpont projektet, a Napfény Óvoda rekonstrukcióját, elkezdve a
szennyvízberuházást és az Általános Iskola rekonstrukcióját. Mellette számos
kisebb beruházás és felújítás is megvalósult.
Mindezek mellett az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil és sokat javult az
elmúlt években.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Nádudvar Város Önkormányzatnak
2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a zárszámadás rendeletét és az Áht.
91. § (2) bekezdésében foglalt mérleg határozatot szíveskedjen elfogadni.
Nádudvar, 2015. május 15.
Beke Imre sk.
polgármester
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