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Azo n os [td ad ato k, b e m utatko ztis

Az int6zm6ny
- neve: XVI. Kerflet Kertvirosi Eg6szs6gtigri Szolgilata (KESZ)
- sz6khelye: 1163 Budapesto Tekla u.2/c.
- telephelyei:

1165 Budapest, Baross G. u. 5I.
1165 Budapest, Hunyadvdr u. 4318, C
1164 Budapest, R6di6 u. 10.
l162 Budapest, D6lceg u. 33.
1162 Budapest, D6lceg u. 35.
1165 Budapest, Centendriumi s6tiny 24.
1162 Budapest, Cstimtiri [t 177.
1161 Budapest, H6siik tere 7-9.
1163 Budapest, Margit u. 33.
1165 Budapest, Bend u. 3.
1165 Budapest, Zsenge u. 33.

- ad6szima: 15516288-2-42
- ttirzssziLrn: 5 16286
- OEP (2017.01.01-tdl NEA(, FIFO azonosit6: H025
- sz{rnlavezet6 bank neve, szitnlaszima:

OTP Bank Nyrt. Budapesti Onkorminyzati Fi6k
11784009-1s516288

- szitniayezet6 bankban alSirdsrajogosultak:
dr. Kiss Marianna igazgat6
dr. Kond6r Gyula igazgat6 helyettes
Szecs6di Gibor gondnoks6g vezet6
Kleiner Lajos Emiln6 gazdas6gi igazgatl

- a.lapit6i jogokkal felruhriaott il6nyit6 szerv neve, szdkhelye:
Budapest F6vdros XVI. Kerfi leti Onkorminyzat K6pvisel6-testilete
1163 Budapest llavashalom u. 43.

- feliigyeletiszervei:
o Budapest F6vdros XVL Kerlileti Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete
o Budapest Fdvriros Kormrinyhivatala, Budapest F6viros XV-XVI. Keriileti

N6peg6szs6giiryi Int6zete
- igazgatoja: dr. Kiss Marianna
- gazdasiryi igazgatf: Kleiner Lajos Emiln6

A P6nziigyminiszt6rium a 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapjrin 116128 regisztnici6s
sziimon regisztrrilt merlegkdpes kdnyvekii nyilvrSntartrisban szerepel, aki 201 5-ben
teljesitette a kdtelez6 ABPE II. hat6srigi jellegri tov6bbk6pz6st.

2012. okt6ber 19. 6ta az orvosi dokumentrici6 vezetdse a F6nixPro-integr6lt medikai informatikai
rendszerben t6ft6nik.

A KESZ mrikdddsi 6s felhalmozdsi kiadrisait az OEP riltal a hatdLlyos jogszab6lyoknak megfelel<ien
finansz{rozisi szprzbdis szerint biaositott for6sokb6l, saj6t bev6teleib 61, az alapellatisi feladatok
vonatkoa{sriban emellett az Alapit6 t,6mogatris6b6l fedezi.

A KESZ gazdilkodrisi besoroliisa 2014.01.01t61 6nilt6
kdlts6gvet6si szerv.

gazdas6gi szervezettel rendelkez6

Az egdszsdgtigyi ell6t6rendszer fejlesa6s6r6t sz6l6 2006. 6vi C)OOilI. 12. g. el6irrisai alapjrfur tekintettel
arr4 hogy a I(ESZ 6rvdnyes finanszirozisi szerz6d6ssel rendelkezik, ds az egdszs6giigyi szakell6t6sokdrt
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az Eglszslgbiztosirisi Alapb6l finanszirozott t6telek 6ves dsszege el6ri a 300 milli6 forintot, kdteles
beszimol6j6t kdnywizsg6l6val ellen6riztetni.
2016.01.01-t6l kdnywizsg6l6t v6ltothrnk, Dr. Printz 6s Tiirsa Nemzetkdzi K6nywizsg6l6 Ka. helyett
K6nyr.vizsgdl6nk: Ferr-AuditKiinpwizsgil6Kft

I 139 Budapest, Szegedi rit 2.
Ad6szima: 1 1 3 l9g13 -2- 4 1

Magyar Kdnywizsgiil6i Kamarai nyilvrintartrisi szinna: 0040g2

Int6zm6nytinkn6l 2010-ben Iso 9001 szabvdny-, valaminr a Maryar Eg6szs6giigri Elldtisi
Standardok (MES) szerinti ktils6 min6s6girdnyftrisi rendszert vezettiink be . filrisitvrinl,unt at2013.
okt6ber 18-6n,6s 2016. okt6ber 11-dn megujitottuk, mely igy 2017. okt6ber 1l-ig 6rv6nyes.

Kdnyveldsi nyilvdntartds un k bemutatdsa

2014. janudr 01-t6l a 412013.(I.11) Korm. Rendelet alapjrin jelent6sen megviiltozott a k6nyvel6si
nyilvrlntartdsunk.
Kdnlveldsi feladatainkat tov6bbra is a 2008. janu{ir 01-t6l haszn6lt sALDo CREAT0R Inregr6lt
Informalikai Rendszer6ben vlgezzitk, melyben jelent6s informatikai fejlesadseket v6geztek, igy a
program megfelel a kormiiny,rendelet el6irasainak.

Kdltsdgvet6si, 6s pdnziigyi sz{mvitel szerint kell kdnyvelni, ahol a kdtfdle sziimvitel egymas melletti,
egytndsra 6pdlve tdrt6n6 bevezetdsdt irtrlk el6.
Az.egyik szrlmvitel a k6lts6gvet6si szimvitel, ahol o6nzforgalmi elsziimolas szerint a bevdteli 6s kiadrisi
el6ininyzatok alakul6s6t kdnyveljiik .orrutok rr".irtl05 kiffiri]iI9 bi6t"1 rovatok;. A k6vetel6sek,
kdtelezetts6gvrillal6sok, mris fizetesi k6telezettsdgek, 6s ezek teljesit6s6nek, fotyamatos, z6rt rendszerfi,
6ttekinthet6 nyilvrintartris6t kell biztositani. A k6lts6gvet6ai szimvitelben a 03-09. f6k6n1vi
sziimlacsoportokban €s a 00. Nyilvrintart6si ellenszr{mliikon kell k<inyvelni.

I mdsik' a p6nzftryi szdmvitel, ahol teljesitndny- 6s vagyoni elszimokis t6rt6nik. Szakfeladatokon
kdlts6geket 

_ds eredmdnyszemldletii bev6teletei tett .fffiorri. a pe-ug5,i szrimvitelben, az 1-9.
szimlaoszt6lyokban 6s a 01., 02. szimlacsoportokban kell kdnyvelni.

Az allanhiatartAst6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny, az 6l1anhaztafi6s v6grehajtrisrir6l sz6l6 36g12011.(xI]: 
-31.) 

Korm. rendelet, az allarnhint:u:tas sz6mvitil6r6l sz6l6 4/2013.11. it.y Iio.* ,"rrdelet, valamint
az tj korminyzati funkci6kr6l, a szakfeladatokr6l6s a szd<fugazati rendr6i sz6l6 6g12013.(xII.29.)NGM
rendeletet alapjrin az d,ibbi kormiinyzati funkci6kat hasznrilja Int6zm6nytink:

- Alaptev6kenys6g korm6nyzati fi.urkci6k szerint:

o 07211I Hriziorvosi alapelldtris
o 072112 Hriziowosi iigyeleti ell6tris
o 072210 Jrir6betegek gy6gyit6 szakell6trisa
c 072230 Jrir6betegek gy6gyit6 gondozisa
. 072311 Fogorvosi alapell6tris
. 072313 Fogorvosi szakell6tris
t OT243OKdpalkot6diagnosztikaiszolgiiltatrisok
o 073160 Egynapos seb6szeti ell6tiis (egynapos beavatkozris)o 074071 Foglalkozris-egdszs6gtgyi alapell6triso 074031 Csalid- 6s n6vddelmi eg6szs6giigyi gondoztso 074032lfiris6g-eg6szs€giigyigondozis
o 013350 Az dnkormtrnyzati vagyonnal val6 gazddLrkoddssal kapcsolatos

feladatok

*TI. Kertilet KerNarosl stisyi Szolsdlala. 2016.dves Sz.aveses be

2016.01.01-t6l a ftikdnyvi kivonattal al6tiimasztott beszlmol6inkar forintban kell leadni.
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WI. Keriilet Kertvdrosi Esdszs. Szolpdlata. 2016.dves beszdmo16

Megnevez6s
M6rt6k-
erys6g

2015. 2016.
Elt6r6s
2016-
20t5

Teljesit6s
2015 =
l00o/"

Szakelldtds, gondozis
p6nzforgalmi kimutat6sa EFt 484 092 584 800 100 708 120,8

Jrir6betegek szakell6uisa
Lejelentett
pontdrtdk

293 r85 755 295 557 626 2371871 100,8
Jrir6betegek gondozisa 39 413 s7t 45 348 425 5 934 854 115,1

Szakell6tris, gondozris iisszesen 332 599 326 340 906 051 830572s 102,5

Egynapos seb6szeti ell6t6s
Lejelentett
srilysz6m 390 400 10 102,6

Fo galakozis-eg6szs6giigy

Arbevdtel
(e Ft) 9 574 9 691 117 101,2

Rendel6sen
megjelentek

sz6ma
1997 2163 166 108,3

Ktgvet6si eng. l6tszim f6 203,50 203,50 0,00 100,0
Fo glalkoztatottak l5tszama 173.00 178,00 5 00 102,9

VSllalkozS, 6s megbizisos
dolgoz6k betdltdtt skitusza

ftt 20,62 17,25 -3,37 83,7

dsszes bet6ltlitt stitusz 193,62 195,25 1,63 100,8
Szem6lyi jellegfl kiaddsok EFt 512 398 585 54s 73 147 t14,3
I fti fogl-rajut6 szem6lyi jell.kiad Ftlf6/h6 246 820 274 132 27 312 111,1
Kiadisi el6ininyzat EFt 1 118 512 1244 854 126 342 111,3
T6nyleges kiadis iisszege EFt I 031 29s I174 096 142 801 113,8
Bev6teli el6iimyzat EFt l 118 512 1244 854 126 342 111,3
T6nyleges bev6tel tisszege EFt I 118 512 r244854 126342 u13
Befektetett Nett6 6rt. eszkdzrik EFt 1 088 986 1 152 088 63 102 105,8
I statuszra jut6 tdnyl.kiadris E Ft/ftt 5 326 6 013 687 112,9
1 stritusza jut6 tdnyl.bev6tel E FVf6 5 777 6 376 599 i 10,4
I strituszra jut6 befekt N.eszk. EFtJf6 s 624 5 901 276 104,9

2016.6vbena jitr6beteg szakell6tris ter6n tdbbletkapacitris befogadriua keriilt sor az al6bbi szakmrikban:
o Belgy6gyriszat (rij szakma) 42 szakorvosi 6ra./h6t,
r Gaszfoenterol6gia ttibblet 6rasz{m 3 1 szakorvosi 6ra/h6t,
o Pszichi:itria ttibblet 6raszrim 10 szakorvosi 6ra,/h6t,
o (-IH diagnosZika tobblet 6raszim 27 szakorvosi 6ra/h6t,
o Oszteoporozis rendelds ttibblet 6raszim 11 szakorvosi 6raltr6t,
o Urol6gia tdbblet 6rasziim 12 szakorvosi 6ra.4rdt,
o Csontsrir[s6gm6r6 (nagydrtdkri eszkdz )befogad{isa tevekenyseg jelent6s6nek lehetdsege OEP

61ta] finanszirozott m6don.
A szerz6d6skdt6sre 2016. mijus l-tdl keriilt sor. Az eg6szs6gtigyi dolgoz6k eddig ktil6n soron -
megielen6 bdrkiegdszitds6t 2016. szeptember 1-t6t be6pitett6k a finansziroz6sba oly m6doq hogy a
ponttrt drt6k6t 1,5-161 1.8-ra emelt6k, mikdzben a jrir6beteg szakelldtris TVK-jet 8,33 %-aj csOkkenteii6k.
Ez a csdkkentds sajnos a m6jusban befogadott plusz kapacit6sokat is drintette.
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XVI. Keriilet Kertvdrosi Esdszsd?,isvi Szolsdlata. 2016. s Szdveses beszdmol6
2015-ben,,A jrir6beteg szakellitis 6szt5nz6se" cimen kifizett6k a TVK feletti 10 %-os teljesit6s marad6k
70 yo'At is, mely Intdzmdnyiink eset6ben 22,5 milli6 Ft volt . Ebb<il kifizettiik a v6l1a1koz6 orvosok
degressziv finanszirozitsi ktiltinb6zet6t( 2242e Ft-t), a maradvrinlt fejleszt6si tartaldkk6nt kezeltiik.
2016. december 28-ria kasszasdprds cimen mind6ssze 5.108 e Ft kaptunk.

szemdlyi jellegii kiadrisaint 14,0 %o-kal ndvekedrek 2015 -1612016-ra az al6bbiak szerint :o a minimiilb6r emelkedett,
o az egdszs6grigyi dolgoz6k b6re is emelkedett,
o a fentiek miatt a jubileumi jutalmak dsszege is n6tt,
o bdrkompenzici6t megkaptrik dolgoz6ink 2015. 12. h6t6l 2016. I 1. h6ig,
o a 2015. dvi maradvrinyb6l dolgoz6inknak jutalmat fizettiink utalvany form6j6ban

Osszefoglal| tdbldzat

Intdzrndnyiink gazd6lko&isdra vonatkoz6 bevdteleket 6s kiadrisokat ellirinyzat:a 6s teljesit6sre bontva,
gyiijt6-j ogcimenk 6nt az ililbbi tabliuat szemlllteti ezer forintban.

El6irinyzat-csoport, kiemelt el6ininyzat
megnevez6se

2016. 6vi
eredeti

el6ininyzat

2016. 6vi
III. saimri
m6dositris

utdn

2016. 6vi
Teljesit6s Maradviny Teljesit6s

Vo-a

Bev6telek

MiikddSsi bevdtelek 72 641 78 595 78 595 0 100,0
KeszletCrt6kesltds ellenertdke

Szolgaltatasok ellendrtdke

KOzy etltett szalgbltat sok ellendrtdke

Kiszamldzott 6ltal6nos forgalrni ad6

Kamatbevdtelek

0

47 623

19 699

5 319

0

5

s2 007

20 669

4 755

ll
I148

5

s2 007

20 669

4 755

ll
I 148

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0
n

0

0

0
miiveletek bevdtelei, kartdritds 100

Felhalmozdsi bev6t€lek 0 I 200 I 200 0

Mlikdd6si c6hi tdm. Altamhdztartison belfi l16l 884 928 959 976 959 976 0 100,0

E b eszkoztik drtdkesitese

Ery6b mffkoddsi cehi tAm.
belih6l

I 200

884 928 959 801 959 801

0 0 0

lamhdztart6son

K6lts6gvet6si ievdtelek dsszesen I 039 771 I 039 771 0 100,0

58 643 205 083 20s 083 100,0

0 100,0

K6lts6gvetesi maradv6ny igdnybev6tele
k6nyit6 szervi (dnkormdnyzati) tdmogatds

87 217

tt7 866

87 217

tt7 866

100,0

100,0

0

058 643

Kiaddsok

BEWTELEK OSSZESEN: t 0t6 212 1244 854 1244 E54 0 100,0

Miikod6si k6lts6gvet6s kirdAsai r 006 8rr I 178 8r0 t 129 034 49 776 95,E
Szemdlyi jutandsok
Munkaad6kat terhel6 j6rul6kok ds smci6lis
ho"?6j6ruHsi ad6

509 603 604 740 58s 546 19 194

4 223

26 359

96,8

97,6
q1 r'

149 979

355 229

174 133

399 937kiad6sok

Beruh6zdsok

169 910

373 578

6 401

3 000
76,9

Felhalmodsi kdlts6gvet6s kiad6sai 9 401 66 044 45 061 68,2

Fe it6sok
44 640

421

13 423

7 560 5

58 063

7 981
KIADASOK OSSZESEN: I 016 212 1244 854 1174095 70 759 e4'3

4

r 200
f roos

es7 s6e I

Finanszlroz{si bev6telek 0l

20e$l



Xl/L Kertilet Kertydro s i Epd szsd piipvi Szolsdl,atq, 2 0 I 6. dve s SzAve se s be szdmol6

Bevdteli forrdsok ds azok teljesltdse
eFt

Megnevez6s

2015. 2016.

Teljesft6s
2015:100El6i16nyzat T6nyleges

teUesit6s

E16ir{nyzat T6nyleges
teljesit6s

Marad-
viny e Ft

Bev6tel
ndv,mdd. EI

kdpest
M6dosltott Eredeti M6dosftott

Kdltsdgvetdsi
maradv6ny
ie6nybev6tele 65 367 65 367 87 217 87 217 0 100,0 133,4
Intezrlenyi
mlikoddsi
bevdtel 71 909 77 602 72 602 72 641 78 595 78 595 0 100,0 108,3
Felhalmoz6si
bevdtel 0 385 385 0 I 200 1 200 0 100,0 3|,7
Atvett miikoddsi
pertzesTkdz 888 737 894 040 894 040 884 9?8 959 976 959 976 0 100,0 1o7,4

Miikttdesi 6s

felhalmoz6si
kolts6gvetdsi
t6mogat6s 44 345 86 I l8 86 ll8 58 643 t t7 866 I 17 866 0 100,0 136,9
Bev6telek
lisszesen: I 004 991 I ltA 512 I ll8 512 1 016 212 I 244 A54 t 244 854 0 100,0 1ll3
Bev6tel nov.
(el6z6 6vhez') 23 338 32 154 !2154 tt 22l 126 342 126 342

Int6zm6nvi mfikdd6si bev6teliink el6z6 6vhez viszonftva 5.993 e Ft-tal, 8,3%-kal magasabb lett.
Szolg6ltatrlsaink bevdtele 2016-bart tiid6sziir6sbril, ODM szrir6sb<i1, menedzser sziir6sek dij6b6l, tov6bb6
foglalkozis-eg6szs6giigyi szolgdltatrisb6l, ultrahang, 6rsebdszeti-, endokrinol6gia magenrendel6sekb6l,
gy6g),toma- taping kezel6sekbcil ad6dott. .

B6rleti dij bevdteleink tisszessdg6ben 2.010 e Fltal emelkedett, mert a megl6v6 b6rleti szerz6d6seink
dijait 2015-h6z viszonyitva emeltiik, tov6bb6 a meghirdetett kihaszn6latlan helyisdgtinkre fizet6 b6rl6t
tal6ltunk.
Tovirbbszlmlianisunk 6s annak Afa vonzata kicsit csdkkent e1626 6vhez viszonfltva.

Ebben az 6vben kamatbevdteliink jelent6ktelen (11 e Ft). Az esetleges szabad pdnzeszkd ziinket az
alacsony kamat ds a magas adminisztnici6s teher miatt nem k6tdttiik le.

Felhalmozfsi bev6teliink 2016-ban 1.200 e Ft volt. A LOU-982 rendszimri Dacia Logan nulla Ft nett6
6rt6kfl g6pjdrmtiviinket 6rt6kesitettiik.

Az Atvett p6nzeszktiziink teljesit6se 959.976 e Ft. 6sszet6tel6t az alilbbitriblSzat szemldlteti 2016-ra ds
2Ol5-re.

Megnevez6s 2016. 2015. (e Ft)
Miik6d6si c6hi dtvett p6nzeszkdztik tisszesen

-ebb61:OEP bevdtel
Szakellatds
Alapelldtds
B€rtdmogatds
Eges zs 6gngi dol g. b drem.
Javedelemkiegeszites
Kasszasdprds

Alapitvdnyunk trimogat6sa

959.976
959.801

584.800
275.i55

79.413
1.852

13.273
5.108

t7s

894.040
894.040

531.955
257.560

64.159
1.518

16.398

0
,,helyi "okkleditdlt tadbbkdDzise k ls6s eladddk bevorisiryal.

Atvett p6nzeszktiziik dsszesen

5

959.976 894.040

Eredeti



XVI. Keriilel Kertvdrosi Epdszsis pvi Szolsalata. 2016.d ves Szdveges beszdmol6

Finanszirozdsi bev6teliink el<iiriinyzAta 205.083 e Ft, amely a 2015. €vi 87.217 e Ft j6vrihagyott
k6lts6gvet6si maradvrinyb6l, 6s a 117.866 e Ft 6rt6kt dnkormanyzati trimogat6sb6l jdtt dssze.
Felhasznalisi szint: 100,0 o/o.

K6lts6wetdsi maradviinv
A 20l5.ei maradviiDyt 2016-ban teljes dsszegben felhaszn6ltuk, jutalomra kdpzett maradvriny kifizetdse
2016. IV. negyed6vben utalvAny form6jiban megt6rt6nt.

Onkofmrinyzati trimogat{is 20i6. 6vben (e Ft)

J,VI

Megnevez6s
AlapeU6t6s Szakelldt{s

Mind-
6sszesenFelhalmozdsi Miik6d6si Osszesen Felhalmozdsi MIktid6si 6sszesen

Kdltsigvetds | 524 38 9r5 40 439 4 8',77 t3 327 18 204 58 643
Egdszsdgnapra Erzsdbet
utalvAny j6rul6kokkal 180 180 502 502 6E2

0 l0 000 r0 000 l0 000
Intdzm6n,.Yezet6 i utalma 0 508 508 508
B e lgy6gy6szat
eszkdzigdnydre 0 1500 1500 I 500
Samsung Medison UH 0 21 000 21 000 21 000
Strattmann napra jutalom 2
f6nek 254 254 254 508
Ddlceg utcai Ved6n6k
eszkoz tamogatdsa I 336 244 1580 0 I 580
Ddlceg u-b6l jutalomra 2 084 2 084 6 251 6 251 8 335
Alapell6t{s min.bdrem. -
Kerwerosi p6tl€k csokk. +
07.h6t61 Kertv6rosi p6tldk
emelds 69 69 209 209 278
Bdrkompenz6l6s 20 I 5. I 2-
2016.1 1.h6. 3 858 3 858 l0 3'74 t0 374 t4 232
Krizist6mogat6s 0 600 600 600
E16irrnvzat dsszesen 2 860 45 604 48 464 37 377 32 025 69 402 1t 7 866
Teljesitds 2 860 45 604 48 464 37 377 32 025 69 402 ll7 866
Maradv6ny 0 0 0 0 0 0 0

6

Sterilizdl6 berendezCsre
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Kiaddsok alakuldsa
eFt

lnt6zmdnyiink 176 fb kdzalkalmazotlal,2 f6 Munka Tdrv6nyk6nyve vezet6kre vonatkoz6 rendelkez6sei
alapjrin foglalko 

^atotl 
vezotlvel, 6sszesen 178 ft foglalkoztatotti st6tusszal, valamint 3,7 fo megbizAsi,

6s 13,5 f6 vrillalkoz6i stritusszal, dsszesen 195,2 fo stitusszal l6tta el alap-,6s szakell6trlsi tevdkenys€gdt.
Maradvriayunk 70.7 59 e Ft.
Elrizti 6vhez viszonyiFa az sszes kiadris I 3,8 %-kal magasabb.

Megnevezds

2015. 2016.
Teljesit6s
201F100El6i16nyzat T6nyleges

t€lj€sites

El6i16nyzat Tdnyleges
teljeslt6s

Maradv4ny
eFt

Kiadds
ndv.m6d.EI
k6pest %oEredeti Mddositott Eredeti M6dositott

MtkOddsi
kiad{sok 6ssz l 004 99r I 076 687 I 012 692 l0068ll I 17E El0 r 129 034 49 714 95,8 llt,5
Szemdlyijellegii
kiadisok 503 534 524 743 5t2 398 509 603 604 740 58s 546 t9 194 96,8 114,3

Mu.ad6kat
terhel6 i druldkok 145 447 153 857 147 2| t4t 979 174 133 r699r0 4 223 97 ,6 I15,4

Dologi kiad6-
sok 6sszesen 356 0r0 397 063 353 083 355 229 399 937 373 578 26 3s9 01 1 105,8

Erydb m0k.cdlt
kiad6sok 0 I 024 0 0 0 0 0

Felhalmoz{si
kiad{sok: 0 41 825 l8 603 9401 66 044 45 061 20 983 68,2 2422

Kiaddsok
mind0ssz. I 004 991 l r18 512 I 031 295 I 016 212 I244 854 I 174 095 70759 94,3 1r3,8
Kiadis
n6veked6se
el6z6 6vhez
k6pest 23 088 -7 846 -29696 tt 22l 126 342 r 42 800

Szem6lvi iuttat{s A rendszeres 6s nem rendszeres szem6l yi juttatrisok fogalma 2014-tbl a 412013.
(01.11.) Korm.rendelet miatt megsziint, jelenleg Foglalkoztatottak szemelyi juttatasai (tdrvdny szerinti
illetrn€nyek, normativ jutaknak, iigyeleti, helyettesitdsi dijak, tul6ra v6gkieldgit6s, jubileumi jutalom,
b6ren kiviili juttalis, stb.) 6s ktils6 szem6lyi juttatisok vannak. A Dologi kiaddsokb6l a Reprezent6ci6s
kiad6sok felkertltek a kiils6 szem6lyi juttat6sok csoportj6ba.
A szemdlyi juttat6sok kiaddsainak teljesit6se 2016-ban 585.543 e Ft, mely a m6dositott el<iininyzat 96,8
o/o-a. 14,3 o/o-os emelked6s tdrtdnt az el6z6 6vhez viszonfitva. A szem6lyi kiadasok ndvekeddse
els6sorban az egdszsdgiigyi dolgoz6k 2016. szeptember l-t6l eseddkes jelent6s b6reme16s6b6l, valamint
az z alapellfltirs dolgoz6inak visszamen6leges b6rkieg6szitds6b6l 6s a minim6lbdr, valamint a ktitelez6en
megadand6 berminimum emelkeddsdb6l ri. tissze.
Int6zrn6nytink dsszes dolgoz6ja 6v v6g6n nagyobb dsszegti jutalomban is rdszestil! amelynek forr6sa a
20 I 5 . dvi maradv6ny, 6s az dnkormrinyzat 8 .335 e Ft t6mogat6sa.

A Munkaad6kat terhel6 i6rul6kok kiad6sai kcizd bekeriilt szint6n a 4/2013. Korminyrendelet miatt a
Dologi kiadrisokb6l a rehabilit6ci6s hozzij6rulds, 6s a munkiltat6t terhel6 SAA. A Munkaad6kat terhel6
j6rul6kok m6dositott eloirinyzzta 774.133 e Ft, a teljesitds 169.910 e Ft, 97,6 %. A KESZ minden
jrirul6kfrzet6si ktitelezetts6gdnek eleget tett.

Doloei kiaddsok
Az 6sszes dologi kiadasoknal a m6dositott el6irinlzat 399.937 e Ft, a teljesitds ennek 93,4 sz4-?l6ka lett.
Kdszletbeszerzdstink 20 I 5-h6z viszonftva szinten maradt.
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SzolsAltatdsi kiad6saink 7,4 %-kal emelkedett 2015-httz viszonftva, a kdziizemi dijaink emelkedtek,
ebb6l is a gizdij a legSelent6sebb. Emelkedett a karbantartils, a szitrnliu;olt szellemi tev6kenys6g kiaddsa.
A karbantaruis rdsze az Eptilet fenntartds. Igyeksziink az fltalanydijak keretdben elvdgeztetni dptileteink
kisjavitis6t, s csak a karbantartasi anyagok kiad6sai jelennek meg plusz kiadaskdnt.

Karbantart6saink kiadrisait Alap- 6s Szakell6t-risra sz6tbontva az aldbbi t{blazal szeml6lteti.

Megnevez6s Alapell6tds Szakellit{s 6sszesen
Uvegez6s, Ben6 u. 1l 7 18

Dugulas elh6ritas, Tekla u. 30 30
Bp-i riti rend.lakatos munka 35 35
Meg6ll.al.karb.50% 6tterh.Ddlceg u. 35. 102 t02
Fan coil kdsziil6kekben bek6t6, cs6szakasz cser6k 157 r5'7

Klimak6sziil6keink karbantartiisa,.javitrisa 1425 1 425
Frit6berendez6seink karbantartisa, j avitrlsa 300 270 570
Mennyezet javitrisa, Margit u. 28 28
Csempe jav.,Centen6riumi stny. 253 253
Falburkolat javitrls4 Tekla u. 300 300
Falbwkolat javitasa, R6di6 u. 62 62
Feliaott fal javitiis4 es6csatoma tisztit6s, Ben6 u. 3. 166 t66
Tet6szigetelds, benzris javitasa" J6kai tt 105 105
Tet<i 6s beazris javitrisa, Tekla u. 246 246
Tdr6tt l6pcscie. jav.,Tekla u. 40 40
Tisztas6gi festds Tekla u, Hunyadviir u. 3t96 3 t96
Padl6burkolasi munkrik, H6sdk tere t9 19

Padl6burkol6si munkak, Tekla u. 267 267
Epiilet karbantartds dsszesen 1 081 5 938 7 019
XAanya6, Alapell6tis 1742 1742
AtatrimyA g. Szakelkitris 2 537 2 537
Lift karbantartas 173 727 900
G6pek karbantartrisa 374 6 996 7 370
Karbantartds mind6sszesen (ifa n6lkiil) 3 370 16 198 l9 568

Kiiel6lt felhalmozdsi kiadrlsok
E Onkomdny-t r6tt"tta ,"Egy 6v, egy hir:i orvosi rendel6 feltjitds6t". 2013-ban a Margit utcai hriai
orvosi rendeld fehijitns.it v6,gezl6k el, 2014-ben a Csdmiiri riti hriziorvosi rendel6 feltjitdsa ttirt6nt meg,
2015-ben a D6lceg utca 33., felnritt hdzi orvosi rendel<i, 6s 2016-ban a Ddlceg utca 35., gyermek hdzi
orvosi rendel6 dptilete keriilt sorra. A tervdokument6ci6, 6s kivitelezds kiadasai k6zvetlentil az
Onkormrinyzat kiinyvel6sdben jelentek meg, 6s drv6g6n itadiisra keriil! mint tdritdsmentes ingatlan
fehijftis.

A kertvrirosi lakosok megfelel6 eg6szsdgiigyi ell6risa 6rdek6ben Int€zm6nyiink tdrekszik tov6bb
fejleszteni, 6s b6viteni orvosi, ds egy6b eszkdzeit.

V6d6n6ink sikeresen pityiztak ,*4 roma kdzdssdgekben ilolgozti viddndk munkafe dteleinek jov{tdsa"
cimti HU12-0001-PPP1-2016 szitrnt pitly{zatbart, 6s 27 db mobil munkarillomast (knovo Think padot,
Windows 10 oper6ci6s rendszert, OfIice szoftvert, Notebook trisk6t) kaptak.
Int6zrn6nyiink sikeresen piiyiaott a TIOP 2 .3 .3 .Nemzeti egdsaigfigli informatikai rendszer tCnCgi

Junkciondlhan integrdlt intdandnykiizi inlormicitis rendszerek kiipitCsihez sziiksdges helyi
infrastruktira fejlesztisek piiyiuatban, mely keretdben nagydrtdkri szervert h6l6zati eszkdzdket,

8.
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szimit6gdpeket 6s monitorokat kaptunk. Ennek drt6ke t6bb mint l0 milli6 Ft. Az eszkdzdk 5 6v mirlva
kertilnek az lnt6zrndny leltrir6ba.

Felhalmozisi
ban.

kiadrlsainkat a kdvetkez6 tAblizat szemlllteti Alapell6t6sr4 ds Szakell6tdsra bontva, e Ft-

Megnevez6s Alapell6tds Szakell:itds Osszesen

Britorok vris6rl6sa (vizsg6l6 6gy, vrir6termi padok,
szdkek, szekrdnyek, fogasok) I 055 854 I 909
Kisdrt6kf Mobiltelefonok, 2 db vonalas telefon 31 158 189
Dacia g6pkocsi 2184 2184
Fo szforkazetta 2 db 843 843
V6mvomrism6r6k 87 87
V6d6kdt6ny 53 53
Erint6k6pemy6s sorszimoszt6, 845 845
Sterilizritor k6sziildk, szekrdnnyel 4 019 4 019
Transducer kardiol6giai UH-hoz I184 I 184
Ekg, szimit6gdpes Cardiax 330 330
Monitor, ambuliins v6myomiism6r6 242
Szaloptik6s fej kimpa 202 202
Klima,Ben6 u. gazdas6gi 179 179
Ultrahang kdsziildk, H60 SAMSUNG 16 520 16 520
EMG k6sziil6k, kit programcsomag 3 571 3 571
CTG k6sziil6k, kiegdszit6UH transducer 776 776
DIVACS PACS M. E. szoftver licence 136 336
Proj ektor, Vetit6viiszon 6llv6nnyal 96 96
Scenner CANON LIDE 120, 4 db v6d6n6knek 63 63
Egydb orvostechnikai berendez6sek (l6t6svizsg6l6,
mdrleg, mflszeras ztal, fog6, ftiltdlcs6r) 56 331 387
Sz6mitistechnikai berendezdsek (s zitnt6g6p,
notebook, monitor) 203 282 485
Egy6b kisg6pek (lratmegsemmisit6, fur6-csavaroz6) 42 42
Ventilldtor, Ben6 u. pince t2 t2
YizAitdzat i$alakitds, Vizlagyit6, Tet6 kij6r6 Tekla
u. 319 3r9
Aktivdl{s dsszesen 1 516 33 357 34 873

Eefejezetlen 612 612
Minddsszesen 2128 33 357 3s 485

Maradvdny alakuldsa (e Ft)

2014-t6l nem pdnzrnaradvrfury kimutatrlst kell k6sziteniink, hanem a 07 iirlap alapjrin csak maradvriny
kimutat6st. Ez az itrlap alap-, 6s v6llalkozasi tevdkenysdgre bontva mutatja a t6nylegesen teljesitett
bev6teleket 6s kiadrisokat.
Intdzmdnyiinkndl az 6sszes maradvriny 70.759 e Ft. A 0l-es rirlapb6l levezetve 22.791 e FI a
kiitelezetts6ggel terhelt, 6s 47 .968 e Ft a szabad pdnzmaradv6ny.
Kdrjtik a K6pvisel6-testiiletet, hogy szabad maradvanyunkat elfogadni sziveskedjenl A maradvr{ny fomisa
OEP- 6s saj6t bevdtel.

Maradv6nlunk alakulls6t az 1. szimri mell6kletben csatolt t6bLlaat mutatja be.
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Az intizminy vdgrcndnak alakuldsa

201s.12.31 2016.12.31

eFt Megoszl6si
vszAm Yo

eFt Megoszl6si
vszAm Yo

Teljesit6s
o/o (100o/o:

20r 5.12.31.)

Vagyoni 6rtek[ jogok
Szellemi termdkek

Immateri6lis javak

hgatlanok ds a kapcsol6d6 vagyoni 6rtdk{l
jogok

Cdpek, berendezdsek, felszerel6sek,
j6rmttvek

Beruhdz6sok, feltjit6sok
T6 eszkdzdk

V6s6rolt kdszletek

K6szletek

I 040 936 78,39 I 092 s4s 19,13

2 945
491

3 436

0,22 I 554
0,04 279
026 r E33

3,03 s2 679

0,33 s 031

81,75 I 150 255

0,1 I
0,02

0,13

3,82

0,36

83J1

52,8

56,8

s3J

105,0

l3 l,l
I13,8
I 0

40 l9s

4 419

r 085 550

632

632
0,05

0,0s

386

386

0,03

0,03

6l,l
6l,l

82,0t 105,8

NEMZETI VAGYONBA TARTOZo
FORG6ESZKO26K 6t,t

Pdnzt6ralq csekkek, betdtkdnyvek
Forintszdml6k

301

70 435
0,03

6,21

0,02

5,10

8E,E

85,4

PT,NzESzKOzOK E2 796 6,23 70 736 5,12 E5,4

Koltsdgvetesi Cvb€n esed€kes ktivetel6sek
mflkdddsi cdl[ temogat6sok bev6teleire

Koltsdgvet6si Cvben esedekes kovetel6sek
mlikdddsi bevdtelre

Kolts6gvet€si 6vben esedckes koyeteldsek
Adott eldlegek

10,96 152 52s I 1,05

r 199 0,09 2 056 0,15

KOv€tel6s elszimoldsok

145 482

146 681

20
20

tt20
0,00

0,0o

I 12,30

4,17

-3 t,4l
-2,49

t7 t,5

t05,4
0,0

0,0

l s50 580

57 608

428 366
-5 241

I1,05
0,00
0,00

I t6,77 I 550 580

4,34 57 608

-32,26 433 6t3
-0,40 -34 368

154 58 I
0

0

Nemzeti vagyon indul6skori drtdke

Egydb eszkozok induldskori drtdke Cs

v6ltozdsai

Felhalmozott eredmdny

100,0

100,0

101,2

655,0

KOvETELESEK t46701 I t,05 r54 581 1120 105,4

EGY6B SAJATOS ESZK6ZOLDALI
ELSZAMOLASOK

4 379 0,33 -337

AKTIV IDoBELI
ELHATIROLASOK 4 432 3 245

ESZKoZOK OSSZESEN 1327 926 100,00 1 380 699 100,00 104,0

I 114 575 88,45 I 140 207 82,58 97,1SAJAT TOKE
Mdrle szerinti eredmdn

Koltsdgvet6s i 6vben eseddkes
kotelezetts6gek dologi kiad6sokra

Koltsdgvet6si evet kdvetoen eseddkes
kotelezettsdgek

Kotelezetts6g jellegfi sajitos
elsz6mol{sok

PA BELI
ELHATAROLASOK

20 310

5 427

0

127 614

1,53 19 682

0,41 19 386

0,00 0

I,43 96,9

1,40 357,2

0,00

KOTELEZETTSIGEK 25 737 1,94 39 068 2,83 151,8

9,61 157,8

FORR/ISOK OSSZESEN I 327 926 100,00 r 380 699 100,00 104,0

10

Megnevez6s

339
82 457

I 1s2 oss I *r,* 
I

I{EMZETT VAGYONBA TARTOZo L o*r rru I

BEFEKTETETT ESzKoZoK I ' "-'* I

rrl o,*l ,'o I n*l
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Eszkdziik

Befektetett eszktiztik
A 4/2013. (01.1 1.) Korm.rendelet alapj6n a 200 e Ft drt6k alatti kis 6fl6kri targyi eszkozdket a befektetett
eszkdztik kdz<itt tartjuk nyilvdn, egyedi elbiril6s alapjrin.
Az drt6kcsdkken 6s12016. 01-12. hora a szemviteli tdrvdnyben el6irtak szerint szimoltuk el.
2016-bNt ndgyszer selejteztiink, r6gi, elarult orvosi mtiszereket, eszk6z6ke! mobiltelefonokat, britorokat,
amelyekaek el nem szimolt terv szerinti drt6kcs6kkendse (nett6 6rt6ke) 60 e Ft volt.
Tdnyleges mennyisdgi leltrlrozrislkdt €venle v|gziink, legk6zelebb 20l7.december 31-i fordul6nappal kell
leltriroztunk.
Intdzm6nytink befektetett eszkdzeinek nett6 6rt6ke 6sszess6g6ben 63.102 e Ft-tal (5,8 %-kal) ntitt.

A brutt6 drtdket

- n0velte:
35.485 e Ft-os beszerzds, fehijitris,
74.439 e Ft-os tdrit6smentes 6tvdtel (Ddlceg u. 35. hiztoryosi rendeli fefijitdsa).

- csokkentette:
3.306 e Ft-tal aut6 6rt6kesitdse,
310 e Ft selejtezds.

Az elszitmoh drtdkcs<ikkendsl

- ndvelte:
46.702 e Ft terv szerinti 6rt6kcsdkkends,
60 e Ft selejtez6s nett6 6rtdke, amely terven feliili drtdkcs6kkends.

- csdkkentette:
3.306 e Ft-tal aut6 6rt6kesit6se,
250 e Ft selejtez6s elsztmolt 6rt6kcs6kkendse,

Fore6eszkdz6k
A 412013. dvi Kormrinyrendelet drtelm6ben 201 3. december 3 1-t6l raktrirgazdriikodrls folyik
Intdzrn6nyiinkben. Raktdrhelyisdget alakitottunk ki a Tekla u. 2/c telephelyiink pincdj6ben. 2016.12.3I-i
fordul6nappal irodaszerek, szakmai-,6s egydb iizemeltetdsi anyagok zir6 raktirk€sziet 6rtdke 386 e Ft
volt. Analitikdt a SALDO progmm biztositja.
P6nzeszk6z6k
Intdzm6nytink pdrlr:eszkdzei 2016.12.31-dn 70.436 e Ft lett, ami 14,6 %-kal alacsonyabb 2015-hdz
viszonyitva. R6vid lejri.ratu betdtiink nincs.

Kdvetel6sek
2016. december 3l -i nyitott, 2.1 1 I e Ft 6rt6Ki k6lts6evet6si 6vben esed6kes mtk6d6si kdveteldseket
min6sitetttik, 6rt6kelAik az E*(:kel6si szabiflyzatban foglaltak szerint. 2016-ra 55 e Ft 6rt6kveszt6st
mutatunk ki, a mely a 2015. december 31-i nyitott kdvetel6s illomrinyunk ut5n fenn6116, elszimolt
6rtdkvesztds.
A kdveteldsek m6sik eleme a Kdlts6gvet6si 6vben eseddkes kdveteldsek miikdddsi c6hi trirnogatrisok
bevdteleire (OEP 11-12. havi trimogatris), amelynek dsszege 152.525 e Ft.

eitos eszktizoldali elszrim I:is
Ez a mdrlegsor a 2016.12. havi fi zet6si k6telezettsdgiinket mutatja.

Aktiv iddbeli elhatdroldsok
2017. 0l-02. h6ban tovebbszdmlizott 2016. 12. havi kdziizemi dijak 6rt6ke (2.531 e Ft), valamint a
kdlts6gek, rrifordfLisok id6beli elhatarolisa (ielent6sebb vagyon-, 6s Casco biztositas (639 e Ft)) 714 e Ft
drtdke adja ki a3.245 e Ft-ot.

.r*
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Nemzeti varyon induldskori 6rt6ke I 550 580
Befektetett eszk6zeink 2013.12.31-i zrir6 Brutt6 6rt6k€t, 6s a k6szletiink zar6
6rt6kdttartul^"'"u.

Ery6b eszk6z6k induliskori 6rt6ke 6s vfltozisai 57 608
P6nzkdszletiink 20i 3.12.3l-i zdro 6rtdke.

Felhalmozott eredmeny -433 613
2013.12.11-i 6llapot szerint az al6bbi tdtelek egyenlege:
Befektetett eszkdzeink 20 1 3. 1 2.3 1 -ig elszamolt 6rtdkcsdkken6se,
Ert6kvesa6ssel csdkkentett nyitott vev<ik, Szfllit6i 6llomAny

-449 275

2014. 6vi nyeres6g 20 909
2015.6vi vesaes6g -5 247

M6rleg szerinti eredm6ny, 2016, -34 368
5 Kdltsdgnemek, 8 Elszamolt k6ltsegek 6s ri{forditasok, 9 Bevdtelek egyenlege

SAJAT TOKE iisszesen I140 207

Forrdsok
Sairit t6ke
A 412013-as Kormdnyrendelet szerint a Saj6t t6k6nk 6sszet6tele teljesen megv6ltozott.

Ta a

201 6-ban a sajrit t6kdnk 6rtdke csdkkent, mert a mdrleg szerinti eredm6nytink veszteseget mutat . Az el6zo
6vi vesztes6get 29.121 e Ft-tal l6ptiik tul.

Kdtelezetts6eek
Kdlts6svetdsi 6vben eseddkes dologi ktitelezettsdgek nyitott 6,llomanya 19.682 e Ft.
A legnagyobb rdsn a hiui orvosi iigyelet 2 havi nyitou dsszege teszi ki, ami 7.481 e Ft. Jelent6sebb
nyitott kdtelezetts6giink mdg:

Arthrodent Kft. fogszabd{yozas 1.253 e Ft, Alcon Kft szemlencse 2.716 e Ft, BSI informatikai
rendszer 1.321 e Ft,

K6ltsdqvet6si 6vet kdvet6en eseddkes ktitelezetts6gek nyitott dllomAnya 19.386 e Ft.
Jelent6sebb nyitott kdtelezettsdgiink ELM0 953 e Ft, F6GAZ 1.364 e Ft, E.ON grizdij 1.226 eFt,
F6nysziget Kft. takaritds 1.679 e Ft, Synlab Kft. laborvizsgdlatok 2.723 eFt.
Jelent6s kockrlzati elemek nem mertiltek fel. A kor6bbi id6szakhoz hasonl6an a 2016. 6vben is hatiridore
eleget tettlink fizetdsi kdtelezettsdgeinknek.

Passziv iddbeli elhatfroldsok
Az eredmdny kimutatrisunk teljess6ge 6rdek6ben passziv id6beli elhatrirokist is kellett kdpezni, amely
tisszesen 201'424 e Ft' 

osszet6tere
2016.12. havi b6r
2016. 12. havi bdr j6rul6k vonzata
2016.gazdasbgi 6vet 6rint6 kdtelezettsdgek
6s az {llarnhintatitson beliil 6tvett eszkdz<ik m6g el nem szimolt 6rtekcsiikkendse

49.620 eFt
14.571 e Ft

340 e Ft
136.893 e Ft

12.
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2l 94% l9,84Y. 90,4

2,19o/o 3,43% 156,3

78,91o/o 50,38o/o 63,8

l,94%o 2,83o/o 146,0

4,08 tss 88,2

Likvidit{si mutat6k

Gyorsrfta L (Pdnz.szk0z6k/K6lts6gvetdsi dvben
eseddkes kotelezettsdgek)

Gyorsr6ta II.
(KdvetelCsek+Pdnzeszkozok/Koltsdgvetdsi 6vben
eseddk€s kotelezettsdgek)

Likvidit{si rita (Eszkozdk teljes k6re
Befekt.eszk.nClkuyKoltsdgvetdsi 6vben esed6kes
kotelezettsCgek)

e ndrosi E. Szol: ol

Mutatdk

Tdrgri eszk6zdk brutt6 6rt6k6re szdmitott mutat6k

Megnevez6s

Hasznilhat6s6gi fok (%)
TdrEvi eszkdzik nett6 trtCkc Osszesen

Targyi eszkdz0k brutt6 6n6ke 6sszesen

Elhasznril6ddsi szint (Yo)
TArevi esridzdk halmozott drtekcsdkkenes€

Tdrgyi eszkoz0k brutt6 €rteke

20t5. 2016. 2015. 2016.
Ingatlanok 6s kapcs. vagy
6rtj. 82,20yo 81,470/o t7,80% 18,53%

G6pek, berendez6sek,
felszerel6sek 13,r9% 15,10% 86,81% 84,900/o

Jrirmrivek 0,00% 39,1s% 100,00% 60,8s%

Tirgri eszk6z6k dsszesen 68,56% 68,07% 31,44% 31,93%

Immaterirflis javak 11,34% s,98% 88,66% 94,02%
Befektetett eszkdzdk
6sszesen 67,48yo 66,96oh 32,520/0 33,04"/"

Megnevez6s 2015.

2016.

T€ljesit6s 70
(100%= 201s.)

Befektetett €szkozok arinymutat6 (Eszkozk teljes
k6re Bef.eszk ndlk0l,/Befekt.eszk)

TokefeszflIts6gi mutat6 (6sszEs Kotelezettsdgeldsaj6t
t6ke)

Esed6kess6gi ardnymutat6 (Tdrry6vben eseddkes
kOtelezensCgek/Osszes k6te le zettsegek )

Pdnzugyi helyzet mutat6i
Ehd6sod6si mutrt6 (Osszes kotelezettsdg/osszes
forr6s)

I1,30 11,45

11,76 'll,62

l0l ,3

Y
13

98,7

Az elhaszndl6dott, korszeriitlen trirgyi eszkdzeinket 6nkorm6nyzat tiimogatas6b6l, valamint szabad anyagi
fornisunknak megfelel<ien igyeksztink p6tolni, b6viteni, feltjitani, korszenisiteni.
A 2009. dvben beszerzett -2015.t2.31-t6t- 2 db nulla nett6 drtdkii g6pjrirmrivekb6l az egyiket 2016.
6prilis6ban 1.200 e Ft drtdkben drt6kesitettiik, 6s helyette tjat vasriroltunk, beszerz6si anit kiegdszitve a
2015. dvi szabad pdnzmaradvrinyb6l.

Ery6b mutat6k
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Az intiundny egldb tdjdkoztatdsa, iisszefoglalij a, zdrd megdllapitdsa

A 2015.- 2016.6v OEP bev6telSnek alakulisa @t)

2015
80 556 600

37 900200
128 056 500

51 101 700

484 091 600
22 4s0 500
56 407 300

860 564 400

217 0s8 400
540 498 900

40 709 500
142232 600
58 283 600

517 575 700
5 107 900

60 372 000
918 819 300

2 809 300
t4 176 100
7181 900

33 484 100

-17 342 600
3 964 700

58 254 900

2016 kiildnbsdg
94 s38 000 13 981 400B6rt6mogatds

AIapell6t6s
iskolaorvos
vdd6n6i szolg6lat
fogiszat

Szakell6t{s
j6r6, dondoz6
kasszasdpres

egynapos

dsszesen

Bdrtrimogatris 6s kasszasdpr6s
ndlktil

Alapell6t6s d,sszesen

S zakel l5t,is 6,sszesen

757 557 300 819 173 400 61 616 100

241 225 700
577 947 700

24167 300
37 448 800

A t blinat nem tafialfiazza a nemzetktizi egyezm6ny alapjdn kifizetett dsszeget.

A b6rek emelkeddse miatt 2016-ban a berek 6s j6rul6kai adtdk a kifizet6sek 64, 3l oh-6t, mig a
b6rek ds b6rjellegii kifizetdsek ( b6r+ jarul6k + vrillalkoz6 orvosok) a kifizetdsek 74,.4 Vo-at . A
dologi kiadis kdlts6gvet6stink 25,6 o/o-a. Az alapelldtris OEP bevdtel ndvekedds6t teljes
eg6sz6ben az alapellitrisban dolgoz6 kdzalkalmazottak Mremel6s6re forditottuk.

P6nzeszkdziink vdltozisa

6t 6vre visszamen6leg az 6venk 6nti zitt6 p6nzeszkdziink 6llomr{ny6t (ezer forintban) az albbi tbltvat
szeml6lteti.

Megnevez6s/tv 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
vd

20t6-tffiy.

Pdnztarah csekkek, bet6tktiny'rrek 200 304 294 339 301 88,79%
Kdlts6gvet6si p6nzforgalmi szirnlilk 90 506 57 304 6l 814 82 457 70 436 85,42Yo

1\J

I

I Pdnzeszkdztik dsszesen 90 706 57 608 62 108 82796 70 737
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Ery6b juttatdsok

Ery6b juttatisainkat az al6bbi t6bldzatban mutatjuk be.
lelmagyariuat:

Juttat6st mdg nem
alkalmaztuk

20 I 5-ben el6szor
adott j uttat6s

Megnevez6s /6v 2012. 20r3. 2014. 2015. 20r6.
BKV b€rlet

Etkezdsi utalvany

Ruhapdnz

IskolakezdCsi tamogatas

Szdchenyi Pihen6k6rtya

Ruhapdnz

Jutalom

Egdszsdgnapi-, Strattmann-napi jutalom

KESZ Kir6ndul6s

Kar6csony

KrlzistfmogatAs

Kamatmentes munkiltat6i (O*-i) kdlcsdn

2015-t6l az 6nkormiinyzat dolgoz6inknak az egeszsegigyi dletp6lya modell keret6ben visszatdritend6
(munk6ltat6i kamatmentes kdlcs6n), 6s vissza nem t6ritend6 (krizist6mogatis) Hmogatrist biaosit
elktildnitett keret6sszegb6l, amelyet maxim6lisan kihaszn6ltak dolgoz6ink. Kdszdnjiik a lehet6sdget!

Az int6zeti bev6telek 6s kiaddsok tervez6se, felhaszndl6sa 6s elsziimol{sa, valamint az eszktizokkel
6s forr6sokkal val6 gazddlkodiis kockdzat elemz6ssel megalapozott munkaterv szerint tdrt6nik
Mindezek alapjin 2016-ban Int6zm6nytinkn6l likviditrisi probl6mek nem mertiltek fel.

K6rjtik a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a 2016. 6vi szimszaki 6s szdveges beszimol6nkat elfogadni
sziveskedjen!

Budapest, 2017. mrircius 20.

15

Intdzm6nytink f6 feladata a XVI. keriileti lakosok min6l sz6lesebb k6rii eg6szsegtigyi ellitasa. C6lunk a
v6rakozisi id<! csdkkent6se, amely c6l el6r6s6hez dnkorm6nyzahrnk jelent6s t6mogatrist biztositott, 6s
biztosit, amit a legiobb tudrisunk szerint haszn6lunk fel.

Nem adoh

tt
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XVl. KerUlet Kertvdrosi Eg6szsrigiigyi Szolgdlata
1163 Budapest, Tekla u. 2/c Tel:401-1300, Fax:407-0225
e-ma il: titkarsag@ sza kre nde lo 16. h u ffiffi

Yezetfii n latkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l

A)
Alulirott Dr. Kiss Marianna igazgat6, a XVI. Keriileti Kertvrirosi Eg6szs6giiryi Szolgdlata
kdltsdgvet6si szerv vezet6je jogi felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy az el6inisoknak megfelel6en
2016. dvben az Altalarn vezetett kdlts6gvet6si szervndl gondoskodtam

) a bels6 kontrollrendszer kialakit isri.r6l, valamint szabilyszerito eredmdnyes, gazdasdgos 6s
hat6kony mrik6d6sdr6l,

F olyan szervezeti kultura kialakitrisfu6l, amely biaositja az elkdtelezettsd get a szervezeti c6lok 6s
6rt6kek irrint, valamint alkalmas az integritds drvdnyesltdsdnek biztosit{sdra,

F a k6ltsdgvetdsi szerv vagyonkezelds6be, haszn6lauiba adott vagyon rendeltetdsszerii
hasznrilatrir6l, az alapltb okiratban megjeldlt tev6kenysdgek jogszab6lyban meghat6rozott
kdvetelm6nyeknek megfelel6 ell6lis6r6l,

D a rendelkez6sre 6116 el6irdnyzatok cdlnak megfelel6 felhaszn6lis6r6l,
D a kdltsdgvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hatdkonys6g, eredmdnyess6g 6s a gazdas6gosslg

kdvetelmdnyeinek drvdnyesitdsdr<il,
F a tervez6si, beszimotisi, inform6ci6szolgrlltatrisi ktitelezetts6gek teljesitdsdr6l, aznk

teljess6gdr6l 6s hiteless6gir6l,
F a gazddlkoddsi lehet6sdgek ds a kdtelezettsdgek dsszhangirir6l,
Y az ntdzmdnyi szimviteli rendr6l,
F olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelel6 bizonyoss6got rryiit az eljrlnisok jogszenisdgdre

6s szabdlyszenis6gdre vonatkoz6arybinositja az elszimoltathat6sigot, tov6bb6 megfelel a ha"ai
6s kdz6ssdgi szabri'lyoknak,

F arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintjdn tisztriban legyenek a kitiizott cElokkal ds az
azok el6rds6t segit6 eszktizdkkel annak 6rdekdben, hogy v6gre tudjfk hajtani a meghatri.rozott
feladatokat 6s 6rtdkelni tudj6k az el6rt eredm6nyeket. E tev6kenys6gr6l a vezet6i beszimoltatris
rendszerdn kereszttil folyamatos informdci6val rendelkeZem, a tevdkenys6get folyamatosan
6rt6keltem.

A vonatkoz6 jogszabrilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6irisainak az al6bbiak szerint tettem
eleget:

Kontrollktimyezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti feldpitds: Az int6zrn6ny cdljai meghatiro zotak, a

feladatell6tds rdszletes szabri'lyai az SzMSz-ben rdgzit6sre keriiltek. Az SzMSz a jogszab6lyban
el6irt kdtelez6 tartalmi elemeket tartalmazz4 az SzMSz oz alapit6 okirattal dsszhangban van.
Az SzMSz reszet keryzi az intlznfny szewezeti fel6pit6se, amely valamennyi munkakdrre
vonatkoz6an iittekinthet6en taftalmazza a szervezeten beltil elfoglalt helyet, az a16- ftil6- ds
mell6rendelts6gi viszonyokat.

- Bels6 szab6llzatok: Az int6zrn6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szabrilyzatrendszerrel, amelyet
folyamatosan aktudiz6l a jogszabalyi 6s bels6 viiltozisok szerint. A bels<i szabrilyzatokat a
munkatdrsak ismerik 6s alkalmazz6k.

- Feladat- 6s felel6ss6gi k6rdk: Az int6zrndnyi felada*drdk az SzMSz-ben meghatrirozasra
keriiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leilissal, amelyekben rdszletesen
meglaliihatiak az ell6tand6 feladatkdrdk, a felel6ssdgi- 6s hatriskdrdk.

- Folyamatok meghatdrozisa 6s dokumentiliisa: Az int6zm6ny elkdszitette 6s folyamatosan
s,,1q1u6lizlilja a kdltsdgvetdsi szerv ellen6rz6si nyomvonalait.

- Hum6ner6forrds: Az int6zm6nyn6l a humriner6forrds-kezelds 6tlithat6, a kiv6lasztrisi
rendszert<il kezdve a dolgoz6k foglalkoztat,is 6n 6t az osztbrz,6 rendszerig. Az intdzmdny gondot

I
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fordit a humriner6forriis megfelel6 kivrilaszrdsrir4 megtart isdra fejlesztds6re, hat6kony 6s
eredmdnyes foglalkoztat,isdra, megbecsiil6sdre.

- Etikai 6rt6kek ds integritris: Az int6zm6ny miiktiddsdben drv6nyestilnek a szakmai felk6sztilts6g,
a pdrtatlanslg ds elfogulatlans:ig, az erkdlcsi feddhetetlensdg 6rt6kei, biaosiwa van a kdz6rdek
el6tdrbe helyez6se a magilndrdekkel szemben. A szervezetet 6s a munkav6llal6it is integritas
jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenysdgek tisszhangban vannak a szervezeti c6lokkal
6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavri'llal6k az etikai elviirdsoknak megfelel<ien cselekszenek.

- Az intdzmdny alapvet6 elvriftisait a 2012. ilprilis 19-6n Crv6nybe lepett saj6t etikai k6dexe
tartalmazz4 melyet minden dolgoz6val megismertetttink. A szabrilytalans6gok kezelds6nek
szabitlyzzta m6dositds alatt van a szervezeti integritdst s6rt6 szabilyzat kidolgozisa az NGM
kdzzdtell mfidszertani ritrnutat6 III: r6sze alapjan k6sztil el.

Integr6lt kock6zatkezeldsi rendszer:
- A kockdzatok meghatrirozisa ds felmdr6se: Az int€zm9ny tev6kenys6g6ben, gazdilkodris6ban

rejl6 kockizatokat meg6llapitottuk 6s felmdrtiik.
- A kock6zatok elemzdse: Meghatdroztuk a felm6rt kockiaatok bektivetkez6si val6szintisdgdt 6s

az inl{m6ny szervezeti c6ljaira gyakorolt hatris6t. Ezek alapjrln a kockriaatok rangsoroliisa
megtdrtdnt.

- A kockrizatok kezeldse: Minden felmdrt ds rangsorolt kockiuzt esetdben meghatiirozlsra keriilt
akockiaatkezel{s m6dj4 akocktzalkezeldst a vezet6s minden folyamatba beiigyazotall.vega,.

- A kockdzatkezelds folyamauinak feliilvizsgrilata: Az inlizrndny nagysdgrendj6re tekintettel a
kialakitott kockSzatkezel6si rendszer megfelel6, a bekdvetkezett viltozisokhoz igazitAsa
megtdrtdnik. Az alkalmazott kockrizatkezeldsi m6dszerek megfelel6en segitik az int6zmdny
feladatell6tris6t, a szervezeli cClok eldrds6t.

- Csalis, komrpci6: A bels6 szabriLlyzatok rendszere, a feladatok megoszkisa, a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hatiskdrdk meghatirozotts6ga biztositja a szinddkossigb6l ered6
szabri'lytalansrigok, integritrist sdrt6 esemdnyek bekdvetkezdsdnek minimalizaldsdt.

Kontrolltevdkenysdgek :

- Kontollstratdgiak 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek rigy kertiltek kialakitasra a

szeryezat minden szintj6n, hogy biztositsrik, hogy a kockdzatkezel6s soran a szervezeti cdlokra
hat6 kockAzatok a meghaliirozott trir6shatdrokon beltl maradjanak. A kontrolltev6kenysdgeken
beliil kiemelt szerepe van az engedllyez{si 6s j6v6hagyrisi eljrirdsrendnek, valamint az

adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hozzriferds kontrollj6nak.
- Feladatkdrdk szlfiilasztAsa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hat6sk6r6k szew6lasriisra

keriiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kezdben se dsszpontosulhassanak olyan eszkdzdk,
jogok ds lehet6sdgek, amelyek r6vdn elkertilheti a mdsok iiltali ellen<irz6st, illetve amelyek
vissza6ldsekre, csalisokra adnak m6dot.

- Feladatvdgz6s folltonoss6ga: A dolgoz6k trivoz6sakor munkakdr 6tad6s-6tv6teli jegyz6ktinyvek
k6sz0lnek, a tAyoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban 16v6 figye beazonosithat6an keriil
6tadasra.

Inform6ci6s ds kommunik6ci6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunik6ci6: Az tntdzndny vezetdse biaositj4 hogy a munkat6rsak a

feladatuk ell6t6srihoz sziiksdges relevrins informrici6khoz ke1l6 id6ben hozzijussanak. Az
intdzm6nl kommunikrlci6 fontos elemei a vezetbi 6s bels6 6rtekezletek.

- Iktatisi rendszer: Az intlzmdryhez 6rkez6, az int{nndny Altal kiildt tt 6s a szervezeten beliil
keletkezett iratok nyomon k6vet6se az iktat6si rendszeren keresztiil val6sul meg. Az inlezmdny
rendelkezik ira&ezel6si szabfilyzattal, amely r6szletesen leirja, hogy milyen eljrlrast kell k<ivetri
az irat keletkez6sdt6l annak megsemmisit6s6ig.

ffiffi
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1163 Budapest, Tekla u. 2/c Tel:401-1300, Fax:401-0225
e-mail: titkarsap(aszakrendelol.6.hu
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Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sitis.lnak monitoringja: Az inl*nn€rry vezet6se folyamatos,

naprak6sz informrici6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok megval6sitrlsrir6l, amelynek egyik
fontos eleme a vezeti5k 6s munkatiirsak rendszeres b€szimoltatisa. Megval6sul6sa: heti egy

alkalommal tdrt6n6 vezet6i drtekezletek, alkalomszer0 vezetdasszisztensi-, ftiorvosi-, gazdxitgi
6rtekezletek, 6ves dolgoz6i erlekezlet.

- Bels6 ellen6rz6s: Az int€zmdry bels6 ellen6rz6s6t r6szben a polgrirmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tjrik el, rdszben az Int6zrr6nyiink 6ltal megbizasi jogviszonyban alkalmazott egy fii
ftggetlen bels6 ellen6r.. A bels6 ellen6r6k kockiuatelemz€s alapjrin hatinozzik meg az

int6zrn6nyn6l az ellen6rz6sek gyakoris6g6t 6s annak tertiletet.. A bels6 ellen6rdk munk6jukat az

NGM 6ltal kdzzdtett m6dszertani ritmutat6k 6s rillamh6ztartasi standardok el6inisaival
6sszhangban v6gzik.

- A bels6 kontrollok drtdkel6se: A bels6 kontrollok drt6kel6se 2016-ban megt6rtdnt.

Kijelentem, hogy a benyijtott beszimol6k a jogszab6lyi eltiitrisok szerint a val6vignak megfelel6en,
6flAthat6an, teljes kdrtien ds pontosan tiikrdzik a sz6ban forg6 p6nztgyi 6vre vonatkoz6 kiadasokat 6s

bevdteleket.

Az iltalam vezetett k6lts6gvet6si szerv gazdasigi vezellje eleget tett trirgy6vben esed6kes

tov6bbk6pz6sikdtelezettsdg6nekabels6kontrollokt6mak<ir6ben: isen-nem

si EI

ffiffi
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Budapest, 201 7. mrircius 20.
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Az A) pontban meghatiirozott nyilatkozatot az al6bbiak miatt nem 6ll m6domban megtenni:

Kelt: Budapest, 2017.

P. H.
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Int6zm6ny megnevez6se: Budapest F6viiros XVI. kertileti
Onkorm6nyzat Gazdasdgi, Mrikddtet6 - Ell6t6 Szervezet (rdviditett
nevdn: GAMESZ)

Ad6sz6m: 1551627 1-2-42

Sz6khely: 1 163 Budapest, Havashalom utca 43.

Alaptev6kenys6g 6llamh6ztart6si szakfgazata: 841 117

Kormiinyzati 6s dnkorm6nyzati intdzm6nyek ell6t6, kisegitd
szolgtiatai

KSH statisztikai szrl mj el: I 5 5 I 621 I -84 I | -322-0 I
A ktilts6gvet6si szerv ktizfeladata: Gazdas6gi, pdnziigyi, sz6mviteli
tevdkenysdget (igy ki-ilonosen a koltsdgvetds tervezdsdvel,

gazd6lkod6ssal, sz6mvitellel, besz6mol6ssal kapcsolatos ds

munkaiigyi feladatokat) vdgez az alapit6 okiratban megjelolt

intdzmdnyek vonatkozds6ban, ktildn egytittmiikod6si meg6llapodris

alapj6n.

A ktivetkez6 int6zm6n ekkel van e iittmiiktid6si me 6lla oddsa:

;il Ktilts6gvet6si szerv megnevez6se

Buda est XVI. kertileti erekkuck6 Ovoda
Cinkotai Huncutka Ovoda2

Buda est XVI. keriileti Na ar odaSU

Sashalmi Manoda Ovoda4

5 Buda est XVI. kertileti Mar ardta Ovoda

6 Szentmih6l i J6tsz6kert Ovoda

Mat 6sft1di Fecskefdszek Ovoda1

8 Corwin Mtivelciddsi H6z

XVI. keriileti Kertv6rosi E esitett Bolcsode

10. Tertileti SzocidLlis Szol iiat
Na rafor 6 Csal6d- ds G ermek 6l6ti K6 nt

Kertilet azda Szol 6ltat6 Szervezet\2.
R6kosmenti Mezei szol 6latJI

Kertv6rosi Hel tcirt6neti 6s Eml6kezet Ko ont14.

L

Sziiveges bcszri-nol6

1.

9.

11.



Tel.:06-l-401 1458

E-mail: gamesz@bp 1 6.hu

Budapest, 2017. m6rcius 14.
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Feladatelldttis tiltsldnos drtdkeldse

Budapest F6v6ros XVI. keriileti 0nkormiinyzat K6pviselo-testtilete, mint a munkiiltat6i
jogkcir gyakorl6j a a28512016. (IX. 14.) hatdrozatival hozzijitnit a kor6bbi intdzmdnyvezeto,
dr. Ivicz Mihdly Zsoltnak a Klebelsberg Intdzmdnyfenntart6 Kdzpont 6llom6ny6n beltil a
KLIK Budapest XVI. Tankertiletdbe, pdnziigyi referens munkaktirbe tdrtdno vdgleges
6thelyezdsdhez 2016. szeptember 15. napjrit6l, a kcjzalkalmazottak jogrilldsrir6l 1992. eyi
XXXIII. tdNdny 26. $ (l ) bekezddse alapj6n.
2016. szeptember l5-6tol az intezmdny hatdlyos Szervezeti 6s Miikoddsi Szabrilyzata alapj iin
az intdzmenyvezet6i feladatokat ideiglenesen a gazdasrigi vezet6, azazNagy Agnes vette 6t.
Budapest Fov6ros XVI. kertiLleti Onkormdnl zat Kepvisel6{estiil ete a 912017. 0. 25.)
hallrozatiLval bizott meg az igazgat6i feladatok elleitris6val, 2017. febrfitr 1-j6t6l 5 ev
id6tartamra.
A 2016. Ii. f6l6v6ben vegbemeno jelentos szem6lyi v6ltozrisok nehdz akad6lyok eld 6llitott6k
az inrezm€nt't, mely a GAMESZ korhoz tarloz6 kdlts6gvet6si szervek dlet6ben sem mriltak el
nyomtalanul. A kor6bbi int6zm6nyvezeto igdretet tett a polg6rmester irnak, hogy t|vozAsa
ellendre tov6bbra is segiti az intezmdny munkrij rit, €s leziLrja a 2016. dvet. Ez viszont azt
eredmdnyezte, hogy a GAMESZ-b61 2017. janui:r l-letol az Eszak-Pesti Tankerilleti
Kcizpontba 6thelyez6ssel keriilo koll6g6k okt6bertol jelent6sen visszafogtdk az intdzmenyi
kdtelezetts6gv6llaliisokat, nem engeddlyezt6k azok pdnztigyi ellenjegyz6sdt. Ez az oka az
intdzm6nyi k6rben jelentkez6 nagy dsszegri finansziroz6si el6ir6nyzat maradvanynak.
A 2016-os 6v utols6 h6napjai az intdzmdnyben marad6 koll6grik k6r6ben bizonytalansrigban
teltdk. A 2016. dvi kolts6gvet6si rendeletben biztositott 19,5 strituszb6l 2017 els6 napjaira 13-
an maradtunk. A hatriridos feladatok mellett - mint gyorsjelentds, 12. havi kdltsdgvet6si
jelent6s (melyeket egy kdnyvel6vel ketten k6szitetttink el a kor6bbi n6gy fd helyett) janudr
elso het6ben a PolgArmesteri Hivatalba t<irtdno kcjltctzdst is le kellett bonyolitanunk. A
nehezsdgek az int6zmdnyben marad6kat risszekovricsolt6k. Vdrakoz6son feliil segitettek a

Polgdrmesteri Hivatal K6ltsdgvetdsi ds P6nziigyi Irod6jdnak munkatrirsai is a

beilleszkeddsben, a felmeriil6 probl6mrik megold6s6ban 6s aj6 kapcsolat kialakitris6ban.
Fentiek ellen6re a GAMESZ es a hozzit l:nozo 14 int6zm6ny beszdmol6jdt a Magyar
Allamkincst6r 6ltal kitrizdtt hat6ridoben kdszitetttik el.

Kd lts igv etd s i b evdte le k telj es iild s e

A GAMESZ mrik<id6si bev6tellel nem rendelkezik, csak elhanyagolhat6 dsszegti

karnatbevdtelre tett szert 2016-ban. Az iilamhiutart6son beltilr61 6rkez6 mukod6si cdhi
tamogatds k6t forr6sb6l szimazott. Egyreszt az onkorm6nyzat biztositott a 2015. dvi
zltszimadirsi rendelete alapj6n 2 072 E Ftot a 2015. dvrdl 6thfz6d6 mtikctd6si cdlt
kdtelezettsdgvdllal6sok telj esithetos6ge 6rdek6ben, valamint az intdzmeny foglalkoztatott
kdzfoglalkoztatottakat is, melynek tamogatasrira 2 809 E Ft-ot hivhatott le a Munkaiigyi
Kdzpontt6l.
A Munkat.igyi Kirendeltsdg a kdzfoglalkoztatiis finansziroziisa mellett a munkavdgzdshez
sziiksdges eszkcizbeszerzdst is lehet6v6 tette, amelyre 186 E Ft-ot utalt at, ez 16that6 a

felhalmoziisi c6lt t6mogat6s 6llamhrttart6son beliilrol eloirdnyzaton.
A kOlts6gvetdsi bev6telek igy mind6sszesen 5 068 E Ft-ban teljesiiltek.



Szima Kiemelt e16irrnyzat, el6irinyzat megnevezdse
2016.6vi
eredeti

el6ir{nyzat

2016.6vi IIl.
szim I

mddositis

2016.6vi
Teljesit6s

2016.6vi
teljesit6s

%
I

-1 .l 5 lt
B(\'atelek

I lUiikitd6si bev6tel€k (1.1.+...+1.10.) 0 I 100,0%
t.l KdszletCrldkesitds el lendrldkc 0 0 0

Szolgrltatrsok ellendrtdke (l 0 0
1.3 Kdzvetitert szolgaltat6sok ellenirrdke 0

t.,t Tulaidonosi bevdtelek U 0 0
I Elldrasi diiak 0 0 0
1.6 Kiszrimlizoft altal6nos forgalmi ado 0 0 0
I

,7
Altalilnos fo.galmi ad6 bevdtel 0 0 0
Kamalbevctelek (r I 100,0%

t.9 Egydb pdnzii$/i miivelerek bevCrelei 0 0
Biztosit6 dlral fizeteft kendritds 0 0 0

l.lt Egydb mrjkdddsi bevdtelek 0 0 0

2. Felhalmozf si bevitelek (2.1,+2.2.) 0 0 0
2 I lmmatcriAlis.iavak drtdkesirise 0 0 0

Egydb t.irgyi eszkdzdk drtdkesiriso 0 0 0

l l\lfiktid6si c6hi tdmogatesok i llam hrztartison beliil16l
3.1.+l.J 0 ,t 881 { 881 100,0%

Ll Elvon6sok ds betlzetdsek bevdrelei 0 0 0

Egydb miikitd6si cdlI tamogaus dllamhaztaftison belUl16l 0 4 881 4 881 100.0%

33 - ebb6l EU tdmogatas 0 0 0
,1 Felhalmozfsi c6ii trmogAtAs {llamhrztartison b€liil16l 0 t86 t86

.t - ebbdl EU rAmogatas 0 0 0

5 l\lIkiid6si c6lri itvett p6nzeszktiziik t) 0 0

6. Felhalmozisi c6lLi dtr elt pdnzeszLtiTdL 0 0 0

7 Kiizhatalm i l)ev6telek 0 0 0

8 Ktiltsdgvct6si bev6telek tisszesen (1,+...+8.) 0 5 068 5 068 100,0%
9 Finanszirozisi bevdtelek (9. l.+9.3.) 18191 85 7l,r 81 82r 95,1"/.

9.t K0ltsdgvetesi maradviiny igCnybevdtele 0 | 262 100.20h

9.2 VAllalkozasi maradvAny igdnybevdtele r:) 0 0

lr6nyitd szervi (dnkormdnyzati) tamogatas (intdzmdnyfi nanszirozis) 18194 84 474 80 559 95,40/o

t0 BEVITELEK oSSZESEN: (8+9) 18 791 90 802 86 889 95,19/"

F in a n s zlr o zd s i b evi tele k telj es illis e

A finansziroziisi bevdtelek kdt tdtelb6l 6llnak. Egyr6sa az Onkormanyzat 2015. 6vi
zdrsziimaddsi rendelete alapj rin keriilt eloirrinyzatositrisra a kdlts6gvet6si maradv6ny
igdnybevdtele soron az 1 262 E Ft, melynek teljes risszegr-i felhasznriklsa megt6rt6nt 2016.
jtnius 30-6ig.
Ev kcizben az lritnyit6 szervi (<inkormiinyzati) tAmogat6s (intdzmdnyfin ansziroztts) i;sszege az
eredeti 78 794 E Ft-r61 emelkedetr 84 474 E Ft-ra, ugyanakkor ebb6l csak 80 559 E Ft keriilt
dtutal6sra a GAMESZ sz|ml|jira, mivel a kordbbi intdzm6nyvezetds nem igdnyelt enn6l
tdbbet a fenntart6t6l.

I

I r.:

ol ol

1.8.

0

I r.10.

2.2.

i

3.2.

I

I
I

r260l

9.3



Kb lts igv etds i kiadds o k ulak u l(is o
(kiemelt elfiirdnyzatonkdnti bontdsban)

A kiadrisok kciziil a beruhiizrisok leljestilrek 100,0 %-ban. Megtakarit6s keletkezett mind a
szemdlyi juttatiisok ds jarul6kok, mind a dologi kiadrisok esetdben.

Kd lts dgvetdsi maradvdny

Az {llamhdztartdsi ttirv6ny L $ 17. pontja defini:ilja a maradv{ny fogalmrlt, miszerint
"a kdltsdgvetdsi iv sordn a bevitelek ds kiaddsok kiildnbiizete, amely a7 alaptevdkenysdg
bevdtelei ds kiaddsai tekintetdben a ki)ltsdgveldsi maradvdny," alapj6n a GAMESZ
kcilts6gvetesi maradv6nya 1 889 E Ft (86889 E Ft - 85000 E Ft = 1 889 E F0. Ebbol a
dokumentumokkal al6t6masztotl kdtelezettsdgvfllalassal terhelt maradviiny 6sszege 180 E Ft,
a szabad maradviiny 1 709 E Ft.
Kdrem a Tisztelt Kdpviselotesttiletet, hogy ne kertilj<in elvon6sra ez a szabad maradviiny,
javaslom, hogy ez szolgriljon fon6sul az dv eleje 6ta felmertilo p6tigdnyeim k<iltsdgei
fedezetdnek.

Kiemelt e16irinyzat, el6irinyzat megnevez6se
2016.6vi
eredeti

el6irdnyzat

20t6.6vi II I.
sz{ m ri

mddositrs

2016. 6r i
Tcljesit6s

2016.6vi
teljesit6s

Iiildlsok
I Mfi ki,d€si kttltsOgvet6s kiadisai (1.1.+...+1.5.) 78 118 89 32,1 83 522 93,5"

l.r Szemdlyi .junat6sok 56 385 6,1 t87 60 241 939%
Munkaad6kat terhe16 jArulikok is szocialis hozzAj6rul6si ad6 l5 303 17 339 l6 563 95.5%

r.l Dologi kiadAsok 6 750 1 198 6 ?18 86.20/o

Ell6tottak pdn zbeli j uttatasai 0 0

EgyCb m0koddsi cd[i kiad6sok (_) 0 t)

2 Felhalmozisi ktilts6gvet6s kiadlsni (2.1.r...+2.3.) 3s6 1478 I 478 100,00/"

Beruh6ziisok 331 1478 l1t8 t00,0%

2.2 Feli.jitdsok 25 0 0

2.3 Egyib f'clhalmozasi cdlI kiadasok l:) 0 0

2.4
- ebbol EU-s forrdsb6l tdm. megval6sul6 programok, projektek
kiadtuai 0 0 0

3 KTADASOK oSSZESEN: (1.+2.) 78791 90 802 li5 000 93,604

Szima

1.2.

1.4. 0

t.5.



Az intdzmdny vugyondnak alakuldsq

Az intdzm6ny vagyon6nak szemldltetds6re csatolom a besziimol6 l2lA. iirlapjan kimutatott
mdrleget. Liihal6, hogy az intdzm6ny vagyona nem jelentos m6rtdkben, de ncivekedett.

,d/l/l Vagyoni ertdkti jogok 1t 675 0 245 738

01 A/l lm materiilis jav^k (= A,lUl+ Alll2+ A,l ll3) 7t 675 0 245138

06 AJII/2 Gdpek, berendezdsek, felszerelesek, jdrmLlvek 520 939 0 365 070

r0 A/lI Trrgyi eszkitzitk (=A/lUI+...+A/lU5) <ro q1q 0 365 070

28

A) NEMZETI VACYONBA
BEFEKTETETT
(=AA+ANI+A/III+A/IV)

TARTOZO
ESZKOZOK 592 6l,r 0 6t 0 808

41 C/llll Forintpdnztar 555 0 215

50
csekkek, bet6tkttnyvekClll P6nztrrak,

(=CllUt+CltU2+CllU3) 555 0 215

5l C/lll/l Kincst6ron kiviili forintszimlik 1 268 "t64 0 2 198 894

53 C/lll Forintszdml6k (=C/lll/ I+C/lll/2) I 268164 0 2 198 894

57 C) PENZOSZK026K (=C/I+...+C/IV) I 269 319 0 2 199 109

173 F/2 Kolrsdgek, raiordit6sok aktiv idobeli elhar6roltua 441'74 0 86'.792

115
ELHATAROLASOKI') AKTIV IDOBELI

(=F/l+F/2+F/3) 14 774 0 86192

116 EszKozOK 6sszEsEN (=A+B+c+D+E+F) 1 906101 0 2 496 709

t'71 C/l Nemzeti vagyon indulaskori drtdke 1 564 416 0 I 564 476

l8r C/lll/3 Pinzeszkdzdn kiviili egydb eszkdzdk induldskori
6ndke ds v6ltozesai

520 301 0 520 301

182
G/lll Egy6b eszkttztik indul{skori 6rt6ke 6s v{ltozisai
(=G/IIUI+C/lII/2+G/IIU3) 520 30r 0 520 30r

G/lV Felhalmozott eredmdny -5 lll158 0 -5 645 453

185 G/VI Mdrles szerinti eredm6nv -534 29s 0 1 059 381

186 -3 560 676 0 -2 501 295

t59 326 0 r80 02s189
H/l/3 Kttltsdgvetesi dvben eseddkes kdtelezettsdgek
dologi kiad6sokra

212
H/l Ktjlts6gvet6si 6vben cscdikes ktitelezetts6gek
(=H/l/l+...+H/I/9) 159 326 0 t80 025

30'7 251237 H/lll/l Kapott el6lcgck 5 000 0

0 307 25r247
H/IIl Ktitelezetts69 jellegI saj6tos elsz{molisok
(=H/IlUlt...+H/lIUl 0)

5 000

164 326 0 481 216218 H) K6TELEZETTS6CeX (=glr+Hnt+Unrt)

4 910 728251 J/2 Kdltsdgek, raforditiisok passziv id6beli elhafiroltua 5 303 057 0

4 9t0 728ELIIATAROLASOKJ) PASSZIV ID6BELI
(=J I l+ J lltJ l3')

5 303 057 0

t 906 707 0 2 896 709FoRRASoK 6sszESEN (=c+H+I+J)

Kmf.

# .Niegier ezds Ekiz6 id6izak ] 116.1osifisok(+,,)

',1 2 5

0l

r83

G/ SAJAT T6KE (= G/tr...+G/Vt)

251



A k<ilts6gvetdsi szervek belso kontrollrendszerdr6l ds belso ellen5rz6s6rol sz6l6 37012011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendeleQ ll. $ (1) bekezddse alapj6n a
kciltsdgvetesi szerv vezetoje kdteles a Korm. rendelet l. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rtdkelni a ktiltsdgvet6si szerv belso kontrollrendszerdnek min6s6g6t. Tov6bbi
a 1 l. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzafi kalfidgvetdsi szerv vezetdje a
nyilatkozatot az ives kdltsdgvetdsi beszdmol6val eg/iltt k[,ildi meg az irdnyltd szerv
vezetdjinek. A vezetdi nyilotkozatot a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelet tervezetivel
eg)iilt terjeszti a kept,isel6-testtilet eI6. "

Fentiek szerinti k<itelezetts6gemnek meglelelve teszem meg a k<ivetkezo nyilatkozatot:

Vezet6i nyilatkozat a belsri kontroll rcndszer miikiid6s616l

A) Alulirott Sinkovics Zsuzsanna, a Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormiinyzat
Gazdas{gi, Mr.ikddteto - Elllt6 Szervezet kdltsdgvetdsi szerv vezetdje vagyok 2017. febru6r 1-
j6t6l. A 2016. 6vre vonatkoz6an csak olyan nyilatkozatot tudok tenni, miszerint inform6ci6im
szerint dr. Ivicz Mihdly Zsolt 2016. januar 1. 6s 2016. szeptember 14. kdz<jtt, valamint Nagy
Agnes 2016. szeptember 14-dt6l 6v v6,geig az eloir6soknak megfelel6en gondoskodtak a
Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormdnyzat Gazdasdgi. Mrjk6dtet6 - EllAt6 Szervezetn6l

A vonatkoz6 jogszab6lyok belso kontrollrendszerre vonatkoz6 e16irrisainak az al6bbiak szerint
tettek eleget:

F a bels6 kontrollrendszer kialakitris6r6l, valamint szab6lyszerii, eredmdnyes,
gazdas6gos 6s hatdkony miikrid6s6r6l,

F olyan szervezeti kulttra kialakitdsiir6l, amely biztositotta az elkotelezetts6get a

szervezeti cdlok 6s 6rt6kek irrint, valamint alkalmas volt az integrit6s 6rv6nyesitdsdnek
biztositrlsSra,

F a krilts6gvetdsi szerv vagyonkezelds6be, hasznrilat6ba adott vagyon rendeltet6sszeni
haszndlatir6l, az alapit6 okiratban megjel6lt tevdkenysdgek jogszab6lyban

meghatarozott krivetelm6nyeknek megfelel6 ell6t6srir6l,
) a rendelkez6sre 6ll6 el6iriinyzatok c6lnak megfelel<i felhasznril6sdr6l,
) a koltsdgvetdsi szerv tevdkenys6g6ben a hat6konys5g, eredm6nyessdg ds a

gazdasiigoss6g krivetelm6nyeinek drvdnyesit6s6rol,
) a tervezdsi, besz6mol6si, inform6ci6szolg6ltatrisi kiltelezetts6gek teljesitds6rol, azok

teljessdgdr6l ds hitelessdg6r6l,
F a gazd6lkodasi lehet6s6gek ds a kdtelezetts6gek <isszhangjar6l,
Y az int€zmdnyi szimviteli rendr5l,
F olyan rendszer bevezetds6rol, amely megfelel<i bizonyossrigol nytjt az eljdrrisok

jogszenis6gdre es szab6lyszeriisdgdre vonatkoz6an, biztositja az elszAmoltathat6s6got,
tov6bbd megfelel a hazai 6s kdztiss6gi szab6lyoknak,

F arr6l, hogy a vezetcik a szewezet minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kittizdtt
cdlokkal es az azok eldrdsdt segit6 eszk<jzdkkel annak 6rdekdben, hogy v6gre tudj6k
hajtani a meghat6rozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudj5k az el6rt eredm6nyeket. E

tev6kenys6grol a vezetdi beszrimoltat6s rendszer6n keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztek, a tevdkenysdget folyamatosan 6rt6keltdk.



Kontrollk6rnyezet:
- Szervezeti c6lrendszer ds szervezeti fel6pit6s: Az inr6zm6ny c6ljai meghataro zottak, a

feladatellatas rdszletes szabdlyai az SzMSz-ben rdgzitdsre keriiltek. Az szMSz a
jogszabalyban eloi( kdtelezo tartalmi elemeker *rtalmazza, az SzMSz az alapit6
okirattal cisszhangban volt. Az SzMSz r6szdt klpezte az int6zm6ny szeryezeti
feldpit6se, amely valamennyi munkakdrre vonatkoz6an iittekinthet6en tartalmazta a
szervezeten bellil elfoglalt helyet, az al6- lbld- ds melldrendeltsdgi viszonyokat.

- Belso szabiilyzatok: Az inlezm€ny rendelkezett belso szab6lyzatrendszerrel, amelyet
nem aktualiz6ltak folyamatosan a jogszabrilyi ds bels6 v6ltoz6sok szerint. A bels6
szabiilyzatokat a munkat6rsak ismertdk.

- Feladat- 6s felel6ssdgi kor<ik: Az inlezmenyi feladatkcirdk az SzMSz-ben
meghatdroz6sra kertiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezett munkakdri leilissal,
amelyekben rdszletesen megtalilhat6ak voltak az elLitand6 feladatkcirdk, a feleloss6gi-
6s hatiiskdrdk.

- Folyamatok meghatilroz6sa ds dokument6l6sa: Az int6zm6ny nem k6szitette el ds nem
aktualiz6lta folyamatosan a k6lts6gvet6si szerv ellenorzdsi nyomvonalait.

- Hum6neroforris: Az intdzm6nyn6l a hum6nerriforrris-kezel6s Ailathat6, a kiv6laszt6si
rendszert<il kezdve a dolgoz6k foglalkoztat6siin 6r az 6szt6nzo rendszerig. Az
int6zm6ny gondot forditott a humriner6foniis megfelelo kiv6lasztrisiira, megtartds6ra,
fejlesztdsdre, hatdkony 6s eredm6nyes foglalkoztat6s6ra, megbecsiil6sdre.

- Etikai 6fidkek ds integritiis: Az intdzmeny miik6d6s6ben 6rvdnyesiiltek a szakmai
felkdsziiltsdg, a p6rtatlans:ig 6s elfogulatlansrig, az erkrilcsi feddhetetlensdg 6rt6kei,
biztositva volt a kozdrdek elotdrbe helyez6se a magiin6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkaviillal6it is integrit6s jellemezte, az alkalmazott m6dszerek ds
tevdkenys6gek osszhangban voltak a szeryezeti cdlokkal ds az etikai 6rt6kekkel.

Integralt kockilzatkezel6si rendszer:
- A kock6zatok meghatriroz6sa ds felm6r6se: Az intdzm€ny tev6kenysdg6ben,

gazdiilkodiisriban rejlo kockrizatokat megiillapit6s6ra ds felmdrds6re nem keriilt sor.
- A kockezatok elemz6se: Nem hat6rozt6k meg a felm6rt kockiizatok bek<ivetkez{si

val6szinr-ls6g6t 6s az intdzmeny szervezeti c6ljaira gyakorolt hat6s6t. A kockazatok
rangsorol6sa nem tdrt6nt meg.

- A kockazatok kezeldse nem tdrtdnt meg.
- A kockazatkezel6s folyamatiinak feliilvizsgrilata nem tortdnt meg.
- Csal6s, korrupci6: A belso szab6lyzatok rendszere, a feladatok megosadsa, a feladat-,

fleleloss6gi- 6s hatriskcircik meghatiirozotts6ga biztositotta a sz6nd6koss6gb6l ered6
szabrilytalans69ok, integritrist sdrto esem6nyek bekdvetkez6s6nek minimalizdl:is6t.

Kontrolltevdkenys6gek :

- Kontrollstrat6girik ds m6dszerek: A kontrollstratdgiiik ds m6dszerek irgy keriiltek
kialakit6sra a szetyezet minden szintj6n, hogy biztosits6k, hogy a kockr{aatkezel6s
sor6n a szervezeti c6lokra hat6 kock6zatok a meghatiirozott ttir6shat6rokon behil
maradjanak. A kontrolltevdkenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vdhagy6si elj rir6srendnek, valamint az adatokhoz 6s informrici6khoz valo hozzdferds
kontrollj6nak.

- Feladatkdrtik sz6tv6laszt6sa: A szervezeten beltil a feladat- 6s hat6skdr<ik
sz6tviilaszt6sra kertiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kez6ben se

dsszpontosulhassanak olyan eszkrizdk, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek r6vdn
elkertilheti a mdsok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek visszadldsekre, csal6sokra adnak
m6dot.



Feladatvdgzds lolytonossziga: A dotgoz6k t6vozdsakor munkakcir 6tad6s-6tvdteli
jegyzokcinyvek kdsztiltek, a tAvozo dolgoz6 valamennyi folyamatban [6v6 tigye
beazonosithat6an kertilt 6tad6sra.

Informdci6s 6s kommunikiici6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunik6ci6: Az int6zmdny vezetdse biztositotta, hogy a munkatarsak

a feladatuk ellAtAsAhoz sztiks6ges relevdns inform6ci6khoz kello id6ben
hozz6jussanak. Az intdzmdnyi kommunik6ci6 lontos elemei voltak a vezet6i ds belso

6rtekezletek.
- Iktat6si rendszer: Az intdzm6nyhez erkezo, az inlezmdny 6ltal kiild6tt ds a szervezeten

beliil keletkezett iratok nyomon kovet6se az iktat6si rendszeren keresztiil val6sult meg.

Az intezmeny rendelkezik iratkezeldsi szabiiyzaltal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen elj6r6st kell k<ivetni az irat keletkezds6tol annak megsemmisitds6ig.

Nyomon k<ivetdsi rendszer (monitoring):
- A szewezeti cdlok megval6sitiisdnak monitoringja: Az inllzm€ny vezetdse

folyamatos, naprakdsz informdcidkkal rendelkezett a szeNezeti cdlok
megval6sitris1116l, amelynek egyik fontos eleme a vezetok 6s munkat6rsak rendszeres

besz6moltat6sa volt.
- Bels6 ellen6rzds: Az intdzmeny bels6 ellen6rzdsdt a polg6rmesteri hivatal belso

ellenorei l6ttdk el. A bels6 ellenortik kock6zatelemzds alapjrtr halirozzak meg az

int6zmdnyn6l az ellenorz6sek gyakorisdgiit. A bels6 ellen6r<ik munk6jukat a

jogszabdlyokban, a m6dszertani irtmutat6kban 6s az cinkormrinyzat belso ellenorz6si

k6zikonyvdben meghatArozottak alapjan v6gzik.
- A belso kontrollok 6rtdkel6se: A belso kontrollok drt6kel6se 2016-ban megtdrt6nt.

Mivel a 2016.6vi beszdmol6 elk6szit6sdben ter,6kenyen rdszt vettem, kijelenthetem, hogy a

benyrijtott besziimol6k a jogszabrilyi el6fr6sok szerint - a rendelkez6semre iill6 bizonylatok

alapj6n - a val6s6gnak megfeleloen, attathat6an, teljes kbruen 6s pontosan ttikr6zik a sz6ban

forg6 p6nziigyi dvre vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

2016. 6vben a k<iltsdgvet6si szerv gazdasagi vezet6je eleget tett trlrgy6vben esed6kes

tovribbk6pz6si kotelezetts6gdnek a bels6 kontrollok t6makcir6ben: isen-nem

Kelt: Budapest,2017. mdrcius 14.
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B) Az A) pontban meghatarozott nyilatkozatot az allbbiak miatt nem iill m6domban
megtenni:

Kelt: Budapest, 201 7.
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BUDAPEST XVI. KERUIETI
GYHREKKUCKo OVOOA OM:034623

Sz6khely: 1 i65 Budapest, Centeniiriumi s6triny 3. Tel/fax: 403-6618
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Feladatelldtris tiltaldno s drtd kelds e

Az alapil6 okiratunk szerint v6geztiik az alaptev6kenys6giinlet.
Az irfilzm€ny rendelkez6s6re bocsritott p6nzeszkriz<iket igyekezttink cdlirdnyosan a gyerekek
sziiks6gleteinek fi gyelembe v6tel6vel felhasmrilni.
Az intlzmdnfinkben 13 csoport miikridik, 2016. december v6g6n a gyerekl6tsz6m
6vodankban 317 f6 volt, melyb6l 11 f6 saj6tos nevei6si ig6nyii gyermek. A sajdtos nevel6si
ig6nyri gyermekek e1l6t6sdt nagymdrt6kben segitette, hogy 6vodrink rendelkezik 1 f6
gy6gypedag6gusi st6tusszal, igy a BTM-es gyerekek 6s a saj6tos nevel6si ig6nyri gyerekek
ell6t6sa biztositott.
Az 6ves engeddlyezett kdzalkalmazotti ldtszAm 2016. 6vben 51,5 fit,2016. 6v v6gdn 2 fo
6vodapedag6gus ds 1 f6 4 6rris kert6szi all6s - dnhib6nkon kiviil - nem volt betdltve.

A kiad6saink teljesitdsdt nagym6rtdkben segitette, hogy a kdlts6gvet6siinkben a miikdd6shez
sziiks6ges anyagi fedezet biztositott volt mind a gyerekek mind pedig a muntaviillal6k
sziimara.

Szeretn6m megkdsz6nni a Budapest XVI. ker0leti Onkorm6nyzat kdpvisel6testi.ilet6nek, hogy
az 6vodrink r6sz6re biztositotta a szem6lyi 6s dologi kiad6sok fedezet6t, a mrikcid6shez
sziiksdges anyagi eszkdzdket 6s a hum6ner6forr6s megbecstil6se 6rdek6ben a reprezent6ci6s
kiadrisokat ill. a jutalomkeretet.

Tov6bb6 a gyerekek 6s a sziii6k nevdben kdszdnetet mondok, hogy a k6lts6gvet6sen tril az
ovigyrim<ilcs is a gyerekek r6sz6re napi szinten biztositott volt eg6sz 6vben. A sztil6k
tehermentesitve voltak az 6tkez6si t6ritdsi dij megf,rzet6s6n t6l az eg6sz 6ves 6vodiiztatiis
sor6n.

Kt)ltsdgvetdsi bevdtele k telj estildse

Az int6zm6nynek az €tkezdsi t6rit6si dijakb6l van saj6t bev6tele, melynek eredeti eliSirinyzata
10 084 eFt volt, a II. sz. m6dositiskor 11 575 eFt-ra, a III. sz. m6dositast kdvet6en 12 704
eFt-ra emelkedett, melyet 100 %-ra teljesitettiink.

Finanszfrozdsi b evdtelek teli estildse

Finansziroz6si bevdteleink eredeti el6iriinyzata 228 220 eFt volt, a II.sz. m6dositriskor
236 576 eFt, a IIL sz. m6dosit6st k<ivet6en 239 I87 eFt lett, melyet 95,7Yo-ra sikertilt
teljesiteniink.

K\lts dgv eti s i kiudds o k alakulds a
(kiemelt el6ir dnyzatonkdnti b o ntdsb an)



BUDAPEST XVI. KERULE.TI
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Szem6lyi iuttat{s
Az eredeti eliirdnyzal 142 135 eFt vo1t, a II.sz. m6dositriskor 147 700 eFt-ra, a III. sz
m6dositdst kiivet6en 148 455 eFt-ra emelkedett. A teljesit6s 96,8 %-os volt.
A rendszeres 6s nem rendszeres szem6lyi juttat6sok kifizet6se id6aranyosan t6rtdnt.

A felhalmoz6si kdltsdgvet6s kiadrisai kdz<itt a beruhrlz6sok eredeti ellirinyzata 638 eFt-r6i a
III. sz. m6dosit6st kdvet6en 2 071 eFt-ra m6dosultak, a teljesitds 84,9 %-os volt.

Kiadisaink eredeti el6ir{nyzata 237 666 eFt volt, a II. sz. mridosithskor 249 816 eFt-ra, a
III. sz. m6dositrist ktivet6en 253 145 eFt-ra emelkedtek, a teljesit6s 95,87o-os volt.

Dologi kiadisok
Az eredeti eloirinyzal54 087 eFt volt, a II.sz. m6dositiiskor 59 164 eFt-ra, a III. sz m6dositiist
k6vet5en 61 604 eFtra emelkedett. A teljesitds 94,3 o/o-os volt. A dologi kiad6sok
id6ar6nyosan val6sultak meg.

KA hs dgvetdsi maradv dny

A keletkezett p6nzmaradviiny az alibbiakb6l ad6dik:
2 fii 6vodapedag6gus 6llis h6napokig nem volt bet61tve, a felment6si idejtiket tdlt6 koll6gak
feladatait helyettesit6ssel, 6tcsoportosit6ssal ill. dsszevonrissal oldottuk meg (1 f5
6vodapedag6gus sziil6si szabads6gra ment, 1 f6 6vodapedag6gus nlugdijba,Z f6 kertdsz
nyugdijba vonuit.)

Az intdzmdny vagyondnfik alakuldsa

Az int6z:rrdtty vagyona nem v6ltozott, selejtez6s nem t6rt6nt a 2016-os 6vben.

Kmf.

Altd C/re_
C)q

&

D6nes Hilda
Intdzmdnyvezetoh$s

Jdru16kok
Az eredeti el6irinyzat 41 444 eFt volt, a II.sz. m6dosit6skor 42 952 eFt-ra, a III. sz.
m6dosit6st k6vetSen 43 086 eFt-ra emelkedett. A teljesit6s 94,6 %o-os volt.
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A k<ilts6gvet6si szervek bels<i kontrollrendszer6r6l 6s belso ellen5rz6s6r6l szolo 37012011.

6II. 31.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm. rendele! 1 1. $ (1) bekezd6se alapjrin a
kdltsdgvet6si szen, rezel6je kciteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tarlalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kdlts6gvet6si szerv be1s6 kontrollrendszerdnek min6s6g6t. Tov6bb6
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi ankormdnyzati kaltsdgvetdsi szer-v vezetdje a
nyilatkozatot az tives kdltsdgvetdsi beszdmoldval egiltt ktildi meg az iranyitd szert
vezetdjdnek. A vezel1i nyilatkozatot a polgdrmester a zarszdmadasi rendelet teryezetdvel
eg)Litt terjeszti a kdpvisel6-testtilet eld. "

Fentiek szerinti k6telezeus6gemnek megfelelve teszem meg a kdvetkez6 nyilatkozatot:

YezetSi nyilatkozat a bels6 kontrollrendsz er miiktid6s6r6l

A) Alulirott D6nes Hilda, a Budapest XVI. keriileti Gyerekkuck6 6voda kdlts6gvetdsi
szew vezet\je jogi felel6ss6gem tudatiiban kijelentem, hogy az el6irrisoknak megfelel6en a
2016. 6vben az |ltalam vezetett k61ts6gvet6si szervn6l gondoskodtam

) a be1s6 kontrollrendszer kialakit6sar6l, valamint szab6lyszeni, eredm6nyes,
gazdas6gos ds hat6kony mrikdd6s6r6l,

} olyaa szeryezeti kultura kialakitiisiir6l, amely biztositja az elkdtelezetts6get a

szeryezeti c6lok 6s 6rt6kek irant, valamint alkalmas az integritrls 6rv6nyesit6s6nek
bizto s it6srira,

F a k61ts6gvet6si szerv vagyonkezel6s6be, haszn6lat6ba adott vagyon rendeltet6sszeni
haszn6latar6l, M alapit6 okiratban megjeldlt tev6kenys6gek jogszab6lyban
meghatiirozott kdvetelmdnyeknek megfe1e16 e116tas6r6l,

) a rendelkez6sre rill6 el6iranyzatok c6lnak megfelel6 felhaszn6l6siir6l,
) a kdlts6gvetdsi szerv tev6kenys6g6ben a hatdkonysiig, eredm6nyess6g 6s a

gazdasiigossrig kdvetelm6nyeinek 6rv6nyesit6s616l,
) a tervez6si, besz6moliisi, inform6ci6szolg6ltat6si kdtelezetts6gek teljesitds6r6l, azok

teljess6g6r6l 6s hiteless6gdr6l,
P a gazdrilkod6si lehet6s6gek 6s a kdtelezetts6gek 6sszhangiar6l,
Y az intlzm1rryi sz6mviteli rendr6l,
) olyan rendszer bevezet6s6r<il, amely megfelel6 bizonyoss6got nyijt az elj6r6sok

jogszenisdg6re 6s szab6lyszeriisdgdre vonatkoz6an, biztositja az elszemoltathat6segot,
tov6bbri megfelel ahazu 6s kdzdssdgi szab5lyoknak,

F arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kituziitt
c6lokkal es az azok e16r6s6t segit6 eszkdz<ikkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudj6k
hajtani a meghatrlrozott feladatokat 6s 6rtdkelni tudjSk az e16rt eredm6nyeket. E
tev6kenys6gr6l a vezetoi besz6moltat5s rendszer6n keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tev6kenys6get folyamatosan 6rt6keltem.
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A vonatkoz6 jogszab6lyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az al5bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollkcirnyezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti feldpit6s: Az intdzmdny c6ljai meghatiiro zottak, a

feladatelletiis r6szletes szabitlyai az SzMSz-ben r<igzitdsre keriiltek. Az SzMSz a
jogszabalyban el6irt kdtelez6 tarlalmi elemeket tafialmazza, az SzMSz az alapit6
okirattal dsszhangban van. Az SzMSz r6szdt k6pezi az int€zmeny szewezeti fel6pitdse,
amely valamennyi munkakdre vonatkoz6an 6ttekinthet6en tartalmazza a szervezeten
beliil elloglalt helyet, az a16- fti16- 6s mell6rendeltsdgi viszonyokat.

- Bels6 szabiiyzalok: Az int€zmlny rendelkezik megfelel6 bels6 szabrilyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aklualizal a jogszab6lyi 6s bels6 v6ltozdsok szerint. A bels6
szabiiyzatokat a munkat6rsak ismerik 6s alkalmazzrik.

- Feladat- 6s felel6ssdgi kdr6k: Az int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghatiiroz6sra keniltek. Vaiamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leirrlssal,
amelyekben r6szletesen megtal5lhat6ak az e116tand6 feladatk6rcik, a felel6ss6gi- 6s
hat6skdr<ik.

- Folyamatok meghataroz6sa 6s dokument6lasa: A kdlts6gvetdsi szerv ellen6rz6si
nyomvonalainak szabalyoz6sa kidolgoz6s alatt van.

- Hum6ner6forr6s: Az int6zm6nyn6l a hum6ner6fonris-kezel6s atl6that6, a kiv6lasztiisi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatrisrin ilt az 6szit6nzb rendszerig. Az
int6zm6ny gondot fordit a humriner6forr6s megfelel6 kivrilaszt6sara, megtartisrira,
fejleszt6s6re, hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztat6s6ra, megbecsiil6s6re.

- Etikai 6rtdkek 6s integritiis: Az rnt€zmdny miik6d6s6ben 6rv6nyesrilnek a szakmai
felk6sziilts6g, a p6rtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlensdg 6rtdkei,
biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyez6se a magrln6rdekkel szemben. A szevezetet
6s a munkav6llal6it is integrit6s j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenysdgek
dsszhangban vannak a szewezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavrillal6k az
etikai elv6riisoknak megfelel6en cselekszenek.

Integr6lt kockrizatkezel6si rendszer:
- A kockrizatok meghat6roz6sa 6s felm6r6se: Az int6zm6ny tev6kenysdg6ben,

gazd6lkodrisdban rejl6 kockazatokat megiillapitottuk 6s felmdrtiik.
- A kockazatok elemzdse: Meghataroztuk a felm6rt kockazatok bekdvetkez6si

val6szimisdg6t 6s az intdzm6ny szewezeti cdljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapj|n a

kockrizatok rangsorol6sa megtdrt6nt.
- A kockazatok kezel6se: Minden felm6rt ds rangsorolt kockiizat eset6ben

meghataroz6sra kertilt a kockrizatkezel6s m6dja, a kock6zatkezel6st a vezet6s minden
folyamatba be 69 yazoltan v€gzi.

- A kockazatkezel6s folyamatAnak feltilvizsgiiata: Az int6zm6ny nagys6grendj6re

tekintettel a kialakitott kockrizatkezel6si rendszer megfelel6, a bekdvetkezett
vdltozAsokhoz igazitlsa megt6rt6nik. Az alkalmazolt kock6zatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az intezm6ny feladatell6t6s6t, a szervezeti c6lok e16r6s6t.
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Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstrat6girik 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek rigy kertiltek

kialakit6sra a szeryezet minden szintj6n, hogy biztositsrik, hogy a kockilzatkezel6s
sor6n a szervezeti c6loka hat6 kockazatok a meghatarozott trir6shatiirokon beliil
maradjanak. A kontrolltevdkenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az engeddlyezdsi 6s
j6v6hagy6si eljiir6srendnek, valamint az adatol,hoz 6s informrici6kh oz val6 hozzAfdr1,s
kontrollj 6nak.

- Feladatkdrdk szltvilasztdsa: A szewezeten beliil a feladat 6s hat6sk6rdk
szdtviiaszt{sra kertiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kez6ben se
dsszpontosulhassanak olyan eszk6z6k, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek r6v6n
elkertilheti a m6sok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek vissza6ldsekre, csal6soka adnak
m6dot.

- Feladatv€gzds folltonoss6ga: A dolgoz6k t6voz5sakor munkakdr iitad5s-iitv6teli
jegyzrikdnyvek k6sziilnek, a tiwozo dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6an kertil 6tad6sra.

Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunik6ci6: Az intdzl.nliy vezetdse biztositja, hogy a munkauirsak a

feladatuk ell tisid:Loz sztiks6ges relev6ns inform6ci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.
Az intdzm6nyi kommunik6ci6 fontos elemei a vezetoi 6s bels6 6rtekezletek.

- Iktatrisi rendszer: Az int6zrn6nyhez €rkezo, az intezmdny altal kiilddtt 6s a szervezeten
beltil keletkezett iratok nyomon kdvet6se az ilr.l,atisi rendszeren keresztiil val6sul meg.
Ovodrink a nevel6si-oktatiisi int6zm6nyek miikdd6s6r6l 6s a k6znevel6si int6zm6nyek
n6vhasm6latiir6l sz6l6 20/2012. (VI[. 3 1 .) EMMl-rendeletben foglaltak szerint,
tov6bb6 a kdziratokr6l, a kdzlevdltarakr6l 6s a magrlnlev6ltrlri anyag v6delm6r6l sz6l6
1995. 6vi LXVI. t6,rv6ny rendelkez6sei, valamint a kdzfeladatot ell6t6 szervek
iratkezel6s6nek dltalinos k6vetelm6nyeir6l sz6l6 335/2005. CXII. 29.) Korm. rendelet
el6ir6sai figyelembevdtel6vel v6gzi az iktatdssal 6s iratkezel6ssel kapcsolatos
teend5ket.

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c61ok megval6sit6srinak monitoringja: Az intdzmdny vezet|se folyamatos,

naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szewezeti c6lok megval6sit6sar6l, amelynek
egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatiirsak rendszeres besz6moltatiisa.

- Bels6 ellen5rz6s: Az lnt6zrn6ny bels6 ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal bels6
ellen6rei lritjak el. A bels6 e11en6r6k kocklzatelemz6s alapjrin hatirozzik meg az
int6zm6nyn6l az ellen6rz6sek gyakorisSg6t. A bels6 ellen6rdk munk6jukat a
jogszabalyokban, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az 6nkorm6nyzat be1s6 ellen6rz6si
kdzikrinlwdben meghatarozottak alapjan v6gzik.

- A bels6 kontrollok 6rtekel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 2016-ban megt6ft6nt.

- Csal6s, komrpci6: A bels6 szab6lyzatok rendszere, a feladatok megosztiisa, a feladat-,
felel6ss6gi- ds hat6skdr6k meghat-fuozotts6ga biztositja a sziinddkoss6gb6l ered6
szab6lytalans6gok, integritrist sdrt6 esemdnyek bek6vetkez6s6nek minimaliz6lisrit.



BUDAPEST XV] " KE:RULET]
GYEREKKUCKO OVODA oM:034623

Sz6khely: 1165 Budapest, Centenririumi sdtriny 3. Tel/fa.r: 403-6618
Telephelyek: 1162 Budapest, Hermina u. 66-68 Tel/fax: 405-3493

1162 Budapest, Harsfa u. 54-56. Tel/fax: 405-4608

Kijelentem, hogy a benyujtott besz6mol6k a jogszab6lyi el6irrisok szerint a val6siignak
megfelel6en, rit16that6an, teljes kdnien 6s pontosar ttikr<tzik a sz6ban forg6 p6nziigyi 6rre
vonatkoz6 kiad6sokat ds bev6teleket.

Kelt: Budapest, 2017 . marcius 20.

D6nes Hilda
Intdzmdrryvezetii

B) Az A) pontban meghatiirozott nyilatkozatot az alibbiak miatt nem 6ll m6domban
megtenni:

Kelt: Budapest,2017
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Feladotelldttis dltaldnos drtdkeldse

Az intdzmdny alap tev6kenys6ge az 6vodai nevel6s (851020).
6nri116 ktitts6gvet6ssel rendelkez6 ktilts6gvet6si szerv.
Az intdzmeny, alapit6 okirat6ban szerepl6 korm6nyzati funkci6 szerinti tevdkenys6gei:

- 091110 Ovodai nevelds ell6t6s szakmai feladatai,
- 091120 Saj6tos nevel6si igdnyii gyermekek 6vodai nevel6s6nek, ellitdsanak szakmai

feladatai,
- 091140 Ovodai nevel6s, ell6t6s mrikddtet6si feladatai,
- 096015 Gyermekdtkeaet6skriznevel6si intdzmdnyben,
- 096025Munkahelyi dtkeztetds k6znevel6si int6zm6nyekben.

Az 6voda v6llaikozisi tev6kenys6g6nek fels<i halira a m6dositott kiadrisi el6irrinyzatok
maximum 10 %-a lehet, amely els6sorban a kerit6s feltilet b6rbead6s6b6l szarmazik.

Gyermek l6tszr[m adatok:
Y Ldtszdm adatok 2016. janudr 01.-6n;209 f6, saj6tos nevel6si ig6rryh 4 gyermek,

sz6mitott l6tsz6m: 213 f6.
Y Ldtszdm adatok 2016. oktdber 01.-in: 197 f6, sajritos nevel6si ig6n1u gyermek 4 fti,

sz.irnitott 16tsz6m: 201 f6.
Decemberig 3 gyermekkel emelkedett a l6tszim a harmadik 6letdvtiket betdlt6 gyermekek
6vodriba l6p6s6vel, szlmitott l6tszim 204 fo.
Az 6vodai nevel6s 8 csoportban t6(6nt, a csoportok 6tlagos l6tszfuna decembene eldrte a 25

ftit.

Ktizalkalmazotti l6tszr[m adatok:
Y Kiizalkalmazottak litszdma: 2016. janudr 01.-dn 32 f6.

K6t kdzalkalmaz ott 7 S%o-bart foglalkoztatott, 30 f6 100%-ban l6tja el feladat6t.
Y Kiizalkalmazottak l4tszdma: 2016. oktdber 01.-6n 32 f6.

K6t kdzalkalmazott rdsz munkaid<lben,6 6r6ban, 30 munkaviillal6 teljes munkaid6ben
foglalkoztatou.
Munkakdr szerinti csoportositrisban: 16 6vodapedag6gus, 8 dajka" I 6vodatitkdr, 1

6vodavezet6, 2 pedag6giu asszisztens, 2 konyhai dolgoz6, 2 fbt6, kertlsz lAtja el az

int6zm6ny feladatait.

F eladat e lldttis b an rdszlvevdk :

Az SNI-s gyermekek egy6ni fej leszt6 sdt utaz6 gtdgpedagigus ldtja el, logopddiai
fej leszt6sre heti k6t alkalommal a F6vrirosi Pedag6giai Szakszolg6lat XVI.. keriileti
kirendelts6g6r6l erkezik koll6ga. 2016 szeptember6t6l a Sashalmi Manoda ovod6ban
alkalmazott pszichol'gus l6tta el a t6rv6nyben e16irt 6raszrimban az 6vodapszichol6gusi

feladatokat.
A beilleszkeddsi, tanul6si 6s magatartas probl6m6val kiizd6 gyermekek ell6trisrit fejlesztd
pedag|gusi v6gzetts6ggel rendelkez<i 6vodapedag6gusaink l6tjak el telephelyenk6nt, a

pedag6giai szakszolgrilat szakv6lemdnye alapjan. Ldtszimuk 2016. okt6ber 01.-6n 4 f6 volt-
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Kdltsdgvetisi bevdtelek teljesill dse

Az int6zm6ny el6irinyzott bev6telei (155 532 000 Forint):
. mfik6d6si bevdtelekb6l (8 038 000 Forint)
o miikdd6si cdlt t6mogatas (l 726 000 Forint)
o finanszirozisi bev6telb6l (145 768 000 Forint) tev6dtek dssze.

A miiktid6si bev6teleink tart maLzzikt

- a szolgiltatisok ellen6rt6k6t, ami az alkalmazottak dltal Jizetett tdritisi d{j 6s a keritds
feliilet birleti dfjdt tartalm".za. Teljesit6se a k6lts6gvet6s harmadik sziimf m6dositdsiinak
megfelel6en alakultak 965 000 Forint 6rt6kben. Ennek 6rdek6ben az elmrilt 6vben
rendszeresen rnegtortdnt a reklimfeli.iletek b€rbeadAsi szerz6d6seinek |.tajinl6sa, a rcHdm
felillet b€rbeadiLsa.

- az ellritisi dijak, teljesit6se szinten a harmadik szzimu m6dositrisnak megfelel6en alakult 3
868 000 forint keriilt befizet6sre. az eredett el6irdnyzatot csdkkentette az 6tkez6si
tdmogat6sok szimrinak 6s m6rt6kdnek jelent6s n6veked6se.

- kiszr{ml{zott AFA teljesit6se a m6dosikisnak megfelel6 1 293 000 Forint volt. Aa eredeti
el6irinyzatot cscikkends6t szintdn az 6tkez6si tilmogatrlsok szamanak 6s m6rtdk6nek jelent6s
n6veked6se okola-

- iltal:lnos forgalmi ad6 bev6tel is a m6dositrlsnak megfelel6en alakult 1832000 Forint
teljesrilt.
Koitsegvet6si bevdtelek kiegeszriltek az iilamhtutartison beliili mffkiiddsi c6hi tdmogatdssal
1726 000 Forint 6rt6kben.
Az elSirinyzott bev6telb6l 149 097 000 Forint teljesiilt.

Finanszlroais i bev dte le k telj es iil dse

Finanszirozdsi bev6telek 139 333 000 Forint d,sszegben teljesiiltek a k6lts6gvet6si 6v
folyamrin a 145 768 000 Forint el<iiranyzatb6l.

Kdltsigvetdsi kiaddsok alakuldsa
(kiemelt elfiirdnyzaton ki nti b ontdsban)

Miiktid6si ktilts6gvet6s kiadisainak elSir{nyzata 155 532 000 Forint volt:

Y Szemilyi juttatdsokra 89 487 000 Forint keriilt tervez6sre:

A kdlts6gt6tel felhaszndkisdra 88 656 000 Forint 6sszegben kertilt sor.
A tdrv6nyszerinti munkab6rek keriiltek tervezdsre. A felhasznaliis soriln egy h6napr4
(pilyiulatds idej6re) volt iires a pedag6giai asszisztensi st6tusz, 6s k6t harminc napon tfli
beteg6llomany is eredm6nyezett megtakaritrist. Alacsonyabb teljesit6st eredm6nyezett a
reprezentilci6s keret felhasznaliisiinak tudatos cs6kkent6se, nem kiil<inad6 koteles ajiinddkok
v6sarl6s6val.
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Y Dologi kiaddsok 38 752 000 Forint keriilt temezisre:
A tervezett kiadrisoknil alacsonyabban alakult a teljesit6s m6rt6ke. Els6sorban a lekdtdtt
rendszeres kiadasok ki6llitott szimLiinak k6sedelmes be6rkezdse okozza az eltdrdst. /V6siirolt
dlelmez6s, kommunikrici6s szolgdltatiisok, kdziizemi dijak, szolgiiltatasok/. Szintdn
neh6zs6get okozoll az udvari jdtdkeszk6zdk fehijitdsara elkiildnitett pdnzeszkdzdk
felhaszn6l6sa, mert a kivitelez6 a fagyok berilltriig nem tudta elv6gezni a kivitelezdst. A
teljesitds 6s a kifizetds is ez6rt 20i7.-re tol6dik.
T6bb esetben eredmdnyezett megtakaritrist a karbantartiisi 6s kisjavitdsi soron a fiit6,
kertdszek javitiisi 6s megel6z6 munkija.
A dologi kiadrisok soron jelenik meg az 6vodai nevel6s, oktat6s feladatell6tAsAhoz sziiks6ges
szakmai anyagok, tisztit6 szerek, tisztas6gi csomagok beszerzds6nek 6rt6ke is. A k<ilts6gvet6si
6v folyaman a beszerzdsek nem egyenletesen tdrt6nnek, a beszerz6seket csak a rendelkez6sre
6116 tarolasi kapacitasok fiiggv6nydben lehetsdges, ebbril ad6d6an a teljesit6s is kismdrtdkben
id6ben eltol6don.
A felhaszn6lt 6sszegb6l biztositott volt minden 6vodrisunk sz6miira az ingyenes 6vodai
elliitas keret6ben a fejlesa6 eszkdz<ik, jetdkok, textilirik, k6n1vek, gy6gyszerek, eszk6z6k,
szakmai anyagok, kirandul6sok, szirhiai be16p6k, ajanddkok, tisztas6gi csomag ds tisztit6
szer is.
Az dves felhasznrilas sor6n figyelemmel vagyok ana, hogy az utols6 negyed6vre is maradjon
felhasznrilhat6 keret a v6ratlan meghibriso&isok elh6'ritas6r4 vriratlan kiadasok
finansziroz6siira. Ennek a keretrek a felhasm6lisara a kdlts6gvet6si dv utols6 negyed6vdben
nem volt sziiks6g.
Az el6iriryzott dologi kiaddsokb6132 793 000 Ft. Forint teljesiilt.

Felhalmoz{si kiilts6gvet6s kiadrlsai (1 092 000 Forint)

Kd lts i gvetisi marddvdny

Szabadon felhasznrilhat6, illetve kcitelezettsdg viillalassal terhelt p6nzmaradvdny 2 245 000
Ft 6rt6kben keletkezett. A kdtelezetts6gvrillaLissal terhelt, de fel nem haszniilt pdnzmaradviiny
felszabaditis6t kdvet6en a p6nzrnaradv6nl nagyobb felfjit isi feladatok elvdgzdsdre
forditan6nk: Ostoros utcai dptilet kerit6s6nek karbantartris6ra, fest6s6re; gazdas6gi bejarat
ttjdnak feltj ftlsira.

Az intizminy vag)ondnak alakuldsa

Az intdzmdny szitnLira itadott vagyonban az elmrilt kdlts6gvet6si 6vben viiltoz6s nem tdrtdnt.

Kmf.
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) Beruhdztisok (797 000 Forint): A beruhazdsra fordithat6 dsszegek felhasm5l6siira
nem teljes mdrt6kben keriilt sor az 6v folyam6n. A tervezett mtianyag ait6k
beszerz6s6t a fenntart6 egyet6rtds6vel a teljes fehijit6sig elhalasztottuk.



A kdlts6gvetdsi szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels<j ellen6rz6s6r6l sz.6l6 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (l) bekezddse alapiii,n a
kdlts6gvetdsi szerv vezet6je kdteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kcilts6gvetdsi szerv bels6 kontrollrendszer6nek min<is6g6t. Tov6bbi
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzafi kalbdgvetdsi szerv vezetfije a
nyilatkozatot az dves kt)ltsdgvetdsi beszdmollval egiltt kiildi meg az irdnyit6 szerv
vezetdjdnek. A vezetdi nyilatkozatot a polgdrmester a zdrszamoddsi rendelet tervezetdyel
egli)tt lerjeszli a Mpvisel6lestiilet eli. "

Fentiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a kdvetkez<i nyilatkozatot:

Yezet6i nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer m ii ktid6s616l

A) Alulirott vriradi Marianna, a cinkotai Huncutka 6voda kdlts6gvetdsi szerv vezet6je jogi
felel<iss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az el6irrisoknak megfelel6en a 2016. dvben az
6ltalam vezetett krilts6gvetdsi szervn6l gondoskodtam

F a bels6 kontrollrendszer kialakitisar6l, valamint szabrilyszerii, eredm6nyes,
gazdasiigos 6s hat6kony miikddds6r6l,

F olyan szervezeti kultura kialakilisar6l, amely biztositja az elkdtelezettsdget a
szervezeti c6lok 6s 6rtdkek irrint, valamint alkalmas az integritas 6rv6nyesitdsdnek
biaositrisrir4

F a k6lts6gvet6si szerv vagyonkezel6sdbe, haszn6lataba adott vagyon rendeltetdsszeni
haszn6latar6l, az alapit6 okiratban megieldlt tev6kenysdgek jogszab6lyban
meghatiirozott k6vetelm6nyeknek megfelel6 ell6lisrir6l,

F a rendelkezdsre 6116 el6ir6nyzatok c6lnak megfelel6 feihaszndl6srir6l,
F a kdlts6gvetdsi szerv tev6kenys6g6ben a hatdkonysrig, eredmdnyess6g 6s a

gazdas69ossdg kdvetelmdnyeinek drv6nyesit6s616l,
F a tewez6si, beszlmolisi, infomulci6szolgiiltat6si kdtelezefts6gek teljesitds 6161, azok

telj ess6gdr6l 6s hitelessdg6r6l,
F a gazdrilkod6si lehet6s6gek 6s a kdtelezetts6gek dsszhangjar6l,
F az int6zmdnyi szimviteli rendr6l,
F olyan rendszer bevezet6s6r<il, amely megfelel6 bizonyossdgot nytjt az eljanisok

jogszeriis6g6re 6s szabdlyszenis6g6re vonatkoz6an, biztositja az elsz6moltathat6s6got,
toviibbri megfelel aharat 6s kdz6ss6gi szabdlyoknak,

P arr6l, hogy a vezet6k a szet.vezel minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kihizdtt
c6lokkal 6s az azok el6rdsdt segit6 eszkdzdkkel annak 6rdekdben, hogy v6gre tudjrik
hajtani a meghatirozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudjik az el6rt eredmdnyeket. E
tev6kenysdgr6l avezetdi beszlmoltat6s rendszer6n kereszttil folyamatos informdci6val
rendelkeztem, a tev6kenysdget folyamatosan 6rt6keltem.

A vonatloz6 jogszabrilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6iriisainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:
Kontrollktimyezet:

- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti fel6pit6s: Az intdzmlry c6ljai meghatriLrozottak, a
feladatell6tris r6szletes szab6lyai az SzMSz-ben rdgzit6sre keriiltek. Az SzMSz a
jogszabrilyban el6irt k<jtelez6 tartalmi elemeket tartalmazz4 az SzMSz az alapit6
okirattal dsszhangban van. Az SzMSz r6szftkdpezi az int€zm€ny szervezeti fel6pit6se,
amely valamennyi munkak<ine vonatkoz6an rittekinthet5en larlalmazza a szervezeten
beliil elfoglalt helyet, az d,ir {iild- 6s melldrendelts6gi viszonyokat.
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Bels6 szabiilyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szabiilyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizil a jogszab6lyi 6s bels5 valtozrisok szerint. A belsri
szabiiyzatokat a munkatiirsak ismerik 6s alkalmazzik.
Feladat- 6s felelSssdgi kdrcik: Az int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghatiirozisra keniltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkak<iri leir6ssal,
amelyekben r6szletesen megtaLilhat6ak az ell6tarrd6 feladatk6r6k, a felel6ss6gi- ds
hatriskdrdk.
Folyamatok meghatiirozisa 6s dokumentiilasa: Az intdzm6ny feltlvizsg6lja
aktualizilja a kdltsdgvet6si szerv ellenrirz6si nyomvonalait.
Humdner6forrds: Az int€zmdnyn6l a humrinerSforriis-kezelds ritlithat6, a kivrilasztrisi
rendszert<il kezdve a dolgoz6k foglalkoztatasrin at az 6szit6tz6 rendszerig. Az
int6zm6ny gondot fordit a humiiner6forrris megfelel6 kivrilasztrisrir4 meglartasiira,
fejleszt6sdre, hat6kony 6s eredmdnyes foglalkoztatlsir4 megbecsiil6s6re.
Etikai 6rt6kek 6s integritiis: Az int6un€ny miikdd6sdben 6rv6nyestilnek a szakmai
felk6sztiltsdg, a prirtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biZositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyez6se a magiin6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkavrlllal6it is integritis jellemzi, az alkalmazoll m6dszerek 6s tevdkenys6gek
dsszhangban vannak a szervezeti cdlokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elv6rdsoknak megfelel6en cselekszenek.

Integlilt kockrizatkezeldsi rendszer:
- A kockrizatok meghatarozisa 6s felm6r6se: Az int6zm6ny tev6kenys6g6ben,

gazd6lkod6s6ban rejl6 kockrizatokat felm6rjiik.
- A kockriaatok elemz6se: Meghatiirozzuk a felm6rt kock6zatok bekdvetkez6si

val6szintisdg6t 6s az int6zm6ny szewezeti c6ljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapjrin
rangsorolj uk a kockdzatokat.

- A kockrizatok kezeldse: Minden felm6rt 6s rangsorolt kockazat eset6ben
meghaliroz6sra kenil a kock6zatkezel6s m6dja, a kockbzatkezellst a vezetds minden
folyamatba bedg yazottan vegzi.

- A kock6zatkezel6s folyamalinak feliilvizsgdlata: Az iltlztndny nagys6grendjdre
tekintettel a kialakitott kock6zatkezel6si rendszert a bekdvetkezett v6ltozisokhoz
igazitAsa tdrtdnik. A tervezett kock6zatkezel6si m6dszerek cdlj4 hogy el6segits6k az
int6zrndny feladatell6tris6t, a szewezeti c6lok el6r6s6t.

- Csal6s, komrpci6: A bels6 szabalyzatok rendszere, a feladatok megosztasa, a feladat-,
felel<iss6gi- 6s hataskdrdk meghat6rozotts6ga bi4osida a sz6nd6kossiigb6l ered<i
szab6ll.talans6gok, integriuist s6rt6 esem6nyek bekdvetkezds6nek minimalizal:is6t.

Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstrat6giak 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek rigy kertilnek

kialakitrisra a szeNezEt minden szintj6n, hogy biaosits6k, hogy a kockrizatkezelds
sordn a szervezeti c6loka hat6 kockrizatok a meghat6rozott ttirdshatarokon beltil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beltil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vrihagyrisi eljrinisrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6kh oz val6 hozzifEr1s
kontrollj rinak.

- Feladatkdriik szetvitlaszllsa'. A szervezeten beliil a felada! ds hat5sk6rdk
sz6tvilasrt|sra keriiltek olyan form6ban, hogy egy szemdly kez6ben se

dsszpontosulhassanak olyan eszkdzcik, jogok 6s lehet<is6gek, amelyek rdv6n
elkeriilheti a m6sok 6ltali ellen6rz6st, illetve ameiyek vissza6ldsekre, csalisokra adnak
m6dot.
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Feladatvdgzds folytonossiga: A dolgoz6k tiivoziisakor munkakdr 6tad6s-6tveteli
jegyz6kdnyvek kialakitiisra kertilnek, hogy a trivoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban
l6v6 iigye beazonosithat6an keriiljcin 6tadrisra.

Informiici6s ds kommunik6ci6s rendszer:
- Informrici6 6s kommunik6ci6: Az intdzm6ny vezet6se biztositja, hogy a munkatrirsak a

feladatuk ell6t6s6hoz sziiks6ges releviins informdci6khoz kell6 id6ben hozzdjussanak.
Az int6zm6nyi kommunikAci6 fontos elemei a vezet6i 6s belscj d(ekezletek.

- Iktat6si rendszer: Az irt€zm€nyhez 6rkez6, az inl6zmeny 6ltal kiildott 6s a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon kdvetdse az iktatlsi rendszeren keresztiil val6sul meg.
Az int6zrn6ny rendelkezik iratkezel6si szabitlyzattal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen eljrirrist kell k6vetni az irat keletkezds6t6l annak megsemmisit6sdig.

Nyomon k6vet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti cdlok megval6siuisrinak monitoringja: Az int6zm6ny vezetdse

folyamatos, naprak6sz informrici6kkal rendelkezik a szewezeti c6lok
megval6sit6siir6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkat6rsak rendszeres
besz6moltatrisa.

- Bels6 ellen6rz6s: Az int€zmeny bels6 ellen6rzdsdt a polg6rmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tj:ik el. A bels6 ellen6rdk kocktaatelemzes alapjan hatirozzik meg az
int6zmdnyndl az ellen6rzdsek gyakorisrigdt. A bels6 ellen6r6k munkrijukat a
jogszabriLlyokban, a m6dszertani ttrnutat6kban ds az Snkormri.Lnyzat bels6 ellen6rz6si
kdzikdnyv6ben meghatarozottak alapjr{n v6gzik.

- A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 2016-ban a vezet<ii
beszamol6ban megtdrt6nt.

Kijelentem, hogy a benyijtott beszamol6k a jogszab6lyi el6iriisok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, 6tl6that6an, teljes kdnien 6s pontosan tiikrdzik a sz6ban forg6 p6nztigyi 6vre
vonatkoz6 kiadrisokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest, 2017. mrircius 17.

!d_q.
Varadi Marianna

Kelt: Budapest, 2017.

P.H
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B) Az A) pontban meghatrlrozott nyilatkozatot az al6bbiak miatt nem 6ll m6domban
megtenni:
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Szives felhaszn6lis vdgett megliilddm a Napsugfr 6voda 2016. 6vi pdnz[gyi gazd6lkod.lsir6l
s2616 szirmsz*i 6s szdveges beszdmol6t.
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A zbrszdmadds elkdszit6se a Budapest XV1. keriileti Onkormiinyzat Kctltsdgvetesi 6s p6nztigyi
lroda vezet<i.jc altal biztositott 2016. dvi el<iirrfuryzatokat 6s teljesitdsi adatokat tartalmaz6
lSbliaat alapjfln tdrt6nt.

Feladatelldttts dltuldnos drtdkeldse

A ktiznevel6si int6zm6ny jogi stritusza, adatai

Megnevez6se Budapesti XVL kertileti Napsug6i6voda

Az intdzmdnybe felvehet6
maximdlis gyermekl6tsziim,
csoportszdm:

420 f6
[5 gyermek csoport

OM azorosit6ja: 034610

Sz6khelye,
maxim6lis gyermekl6tsz6m:

I163 Budapest, Czir6ki u. 8-10
l 12 f6

L{ndzsa,
maximdlis gyermekl6tszdm:

I163. Budapest, LAndzsa utca 23
84 fti

Vadvirdg l.
maxim6lis gyermekl6tszim:
Vadvirdg 2.
maximdlis gyermekldtsz6m :

I163. Budapest, Agoston Peter utca 3l-35
tt2 f6

Alapitrsrnak drtunla: 1997.01.01.

Alapit6 6s fenntart6 szerv neve 6s

szdkhelye:
Budapest F6v6ros XVl. Keriileti Onkorm6nyzat
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Jogdlldsa: Onril16 jogi szemdly

lot6zmeny tfpusa: ovoda (Nkt. 201 1. dvi CXC. tdrvdny szerint)

Gazddlkoddsi besoro16sa : 0n6ll6an m{ikdd6 koltsdgvetdsi szerv.
Az intdzmdny penziigyi, gazddlkodrisi es sz6mviteli feladatait az alapit6
szerv 6ltal j6v6hagyott egyiittmfikoddsi meg6llapod6s alapjdn a

Budapest F6v6ros XVI. Keriileti Onkorm6nyzat Gazdasagi Milkddteto
Ell6t6 Szervezete, mint iin6ll6an mukiidri 6s gazdSlkod6 kdzintdzmdny
liitja el.

Az int6zm6ny t6rzsk6nyvi
azonosit6 szama:

681580

A kolts6gvetds Ydgrehajtis{ra
szol9616 banksz6mlaszdma:

I l 784009- 16923498

Az intozminy ad6sziima: 16923498-2-42

A kOlts6gvet6si szen vdllalkoz{si
tevdketrys6g6rek fels6 hat6ra:

a m6dositoft kiad6si eloir6nyzatok l0 7o-a.

A k0lts6gyetdsi szcrv ktizfeladata: 6vodai nevelds a nemzeti kdznevelesrdl sz6l6 201 l. 6vi CXC. tOrvdny
alapj6n

2

Telephely megucvezdse: Cime:

I 163. Budapest. Bororv6s utca 8- I 2.
ll2 fo



Az int6zm6ny vezet6jdnek
kinevez6se:

A mindenkor hatrilyos, a kiizalkalmazottak jo96ll6s6rol sz6l6
torvdnyben, ds a vdgrehajtdsra kiadott kormanyrendeletben foglaltak
szerint Budapest F6v6ros XVL Keriileti Onkorm6nyzat kdpviselo-
testulete p6lydzat ttj6n nevezi ki es hatdrozott idtire bizza meg.

Az int6zm6ry k6pYiseletdre
jogosultak:

Az intdzmdny mindenkori vezetdje.
Az 6vodavezetri t6vollete esetdn az SZMSZ ben meghatarozoft
sorrendben kdvetke26 helyettes kdpviseli.

F6 tev6kenys6gdnek
dllamhAztart:is{nak besoroldsa:

t51o. 6rod"i nevelds

A kiilts6gvet6si szerv
alaptev6kenys6ge kormdnyzati
funkci6 szerinti bont6sban:

091110 Ovodai neyelds, ell6t6s szakmai feladatai.
091 120 Sajritos neveldsi igdnyii gyermekek 6vodai nevelCsdnek,

ellAtdsdnak szakmai feladatai.
091 140 Ovodai nevelds, ell6t6s mfikddtetdsi feladatai.
09601 5 Gyermekdtkeztetds kozneveldsi intdzmdnyben.
096025 Munkahelyi dtkeztetds k6zneveldsi intdzmdnyben.

Ktilts6gYetdsi szerY
szakmai alaptev6kenys€ge

Az in€zmeny a szakdrtoi bizottsag szakdrt6i vdlemdnye alapj6n ell6tja a

nemzeti kozneveldsr6l sz6l6 201l dvi CXC. tv.4. S 25. pontja szerint: a

kiemelt figyelmet, kiilonleges b6nAsm6dot igdnyl6 drzdkszervi, drtelmi
vagy beszidfogyatdkos, tdbb fogyat€kossag egyiittes e16fordul6sa esetdn

halmozottan fogyatdkos, vagy egydb pszichds fejl<iddsi zavarral (silyos
tanul6si, figyelem- vagy magatartiisszabAlyozesi zayarral) k0zd6, a tobbi
gyermekkel egyiitt neyelhet6 saj6tos neveldsi igdnyii gyermekek 6vodai
nevel6sdt.

A kttlts6gvet6si szerv illet€kess6ge,
miik6ddsi kaire:

Budapest Fdv6ros XVl. keriiletenek a fenntart6 6ltal kijel0lt korzete.

Az inllzm€ny 4 telephelyen 15 gyermekcsoporttal miik<idik.

Trirgy6vben az okt6beri statisztikai gyermekl6tszAm: 351 fo.

December 3l-i zarbnappal36T f6 volt a gyermekldtszem.

Az int6zm6nyben 7 fo SNI-s ( Sajdtos nevel6si ig6nyi) gyermek ell6t6sa val6sult meg a

fenntart6 Sltal biztositott gy6gypedag6gusokkal 3 telephelyen' 3 fd BTM-s

(Beilleszked6si, tanulasi, magatart6si nehdzsegekkel kiizdd) gyermek fejleszt6sdt kittak

el az 6vodapedag6gusok 2 telephelyen.

Az 6voda kihasznriltsiga gyermekl6tszriLrnot tekintve 87 ,38 %o volt.

A nevcl6munka gazdzsigi 6s egy6b felt6tclrendszcr6nek biztositisa

Az 6voda <jnrill6an mrik6d6 kdlts6gvet6si szerv. Az int6zm6ny pdnziigyi- gazdrilkodasi es

sz6mviteli feladatait az alapit6 szerv 6ltat j6v6hagyott egyiittmfikdd6si meg6llapod6s alapj6n a

Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Gazdasiigi Miik6dtet6 Ell6t6 Szervezete, mint

dn6ll6an mrikdd6 6s gazdalkod6 k6ltsegvetdsi szerv liitta el.



Az intdzm6nyiink a 20/2012. EMMI rendelet 2. sz. melldklet meghatArozott kdtelez<i
(minimrilis) eszkdz 6s lelszerelds jegyz6k6ben leirtakkal rendelkezik.
A nevel6munka gazdasrigi 6s egy6b feltdtelrendszer6nek biztosit6sa az int6zmdny 6s a
fenntart6 kdz6s feladatiit k6pezte. Alapveto felel6ss6gem volt az 6voda kdlts6gvetds6nek

elcik6szit6se sordn az ig6nyek felm6r6se, majd a rendelkez6siinkre rlll6 anyagi er6forriisok
hat6kony felhaszndl6sa.

Az elmrilt neveldsi 6vben az 6voda kdlts6gvetds6nek meg6llapit6sakor a fenntart6 a

lehet6sdgekhez kdpest figyelembe vette az intezmeny ig6nyeit, biZositotta az 6yoda
miik<id6s6hez sztiks6ges anyagi forrilsok at. Ezen Ssszegek tettdk lehet<iv6 az 6voda
dpiileteinek rdszbeni 6llagmeg6rzdsdt, valamint azokat a beszerzdseket, melyek sziiks6gesek
az oktat6-nevelo munk6hoz, jeles napok, iinnepek megtarLis6hoz.

Testiiletiink kiemelt j elent6sdgiiLnek tartja, a fenntarthat6s6g pedag6gidjrit.
2013. ota a kitiintet6 ,,Z6ld 6voda" cim btlszke tulajdonosaik6nt a ,,z6ld jeles napok,'
6lm6nyszeni megismertet6s6vel igyeksziink megismertetni a hozzAr r. jiir6 gyermekekkel a
kOmyezetvddelem 6s a fenntarthat6s6g alapjait. Ez a tevdkenys6g fenntart6 rdsz6re
tdbbletkdtelezetts6get nem hiiritott.
A sziil6ket a t6rit6si dij befizet6sdn kivtil semmilyen anyagi k6telezetts6g nem terhelte.

Szempontok voltak:
o A kdtelez6 (minim6lis) eszkdz 6s felszerel6s jegyz6k el6irrlsainak val6 megfelel6s.
. Pedag6giai programunk sikeres megval6sitris6hoz sztiks6ges eszkdzdk beszerz6se.

. Jeles napok, tinnepek, programok finanszitozdsa.
o Az 6piilet karbantartiisa.

Az int6zm6ny ktizalkalrnazotti l6tszima munkaktirtink6nt

Az intdzndny engeddlyezett kdzalkalmazotti l6tsz.irna: 60 fd. A sziiks6ges szemdlyi

ell6tottsiigot folyamatosan sikertilt biztositanom.

2016. december 31- 6n 1 betdltetlen dajkarillis volt.
Tart6s hirinyzas, 4 h6nap id6tartamra 1 f6 6vodapedag6gus esetdben 6llt fenn.

Munkaktir megnevez6se 6sszesen (f6)

O'r'odapedag6gus 3l

Pedag6giai munkdt

kdzvetlentil segitrlk

Ovodatitkar I

Dajka, vagy takarit6 gondoz6 15

Pedag6giai asszisztens 5
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Egy6b

Konyhris I
Technikai 1

Osszesen 60

A bet<ilthet6 st6tuszok sz6ma el6re rcigzitett, a kcizalkalmazottak jarand6sAgait 6s annak
mdrt6k6t a hat6lyos jogszabdlyok hatrirozt6k meg. 6vodrlnk az engeddlyezett alkalmazotti
ldtsz6mmal mrikdd<i11, az ehhez sziiks6ges bdrkdltsdget a fenntart6 biztositotta. Az
6vodapedag6gusok sziiks6ges tart6s helyettesit6s6t betegs6g, gyes miatt sikeriilt megfelel6
kdpzetts6gii koll6g6kkal megoldani.
Tdbben viiltak jogosulttii a n6k 40 6ves munkaviszonya utiini nyugdijra, 6s 6ltek a
lehet6s6ggel.

A megiiresedo 6ll6shelyeket meghirdettem, azokra 6ll6sinterjl utrin v6lasztottam ki a
megfelel6 szem6lyeket. A pedag6giai munkrit segit6 dajkrlk kdrdben fordultak el6 hi6nyz6sok,
ezt sziiks6g esetdn bels6 helyettesit6ssel, vagy munkaerd 6tcsoportositissal oldotlam meg.
Kihaszniiltam a hum6n er5forr6sokban rejl6 lehet6s6geket.

Kd ltsdgv etds i b evdtele k te lj es iilds e

A 2016. 6vi bev6tclek alakulisa (adatok e Frban)

Megnevez6s
Eredeti

e15irfnyzat

MrSdositott

III.
el6irinyzat

Teljesit6s

lndex
(telj.

100/m6d

el6ir.

1. Miikt,d6si bev6telek t4 679 t4 679 100,0%o

Kdszlet6rt6kesit6s ellen6rt6ke 0 0

Szolgriltat6sok ellendrtdke 3 202 143 743 100,00

Kdzvetitett szolg6ltalisok ellen6rt6ke 0 2 373 2 373 100.0%

Tulajdonosi bevdtelek 0 0 0

Ell6tisi dijak 1 894 5 375 5 37s 100,jyo

Ki sz6mkizott 6ltalfuros forgalmi ad6 2 996 2 2s8 100,0%

Allalinos forgalmi ad6 bev6tel l 000 3 920 3 920 100,00

Kamatbev6telek 0 0 0

Egydb p6nziigyi mriveletek bevdtelei 0 0 0

Biztosit6 riltal fi zetett k6rt6rites 0 0 0

Egydb mrikddisi bev6telek 0 10 10 100,00

2. Felhalmoz{si bev6telek 0 0

)

I

t5 092

2 258

0




