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Előterjesztés a Képviselő-testület  2015. október 20. napján tartott ülésére 

9. napirendi pont:  Fél éves beszámoló megtárgyalása a kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola és 
a védőnői szolgálat működéséről; 
 

Tisztelt Képviselők! 

Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, 

ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából alkotta meg a 2011. évi CXCV. törvényt az 

Államháztartásról. Az Államháztartási törvény szerint csak éves beszámolót kell készíteni az 

önkormányzatoknak és intézményeinek, mivel havi jelentési kötelezettségük van a Magyar Államkincstár 

felé. Azonban szükségesnek tartjuk, hogy a félév elteltével tájékoztassuk a polgármestereket, ezen keresztül 

a fenntartó önkormányzatokat, az iskola és védőnői szolgálat működéséről. 

A Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, valamint a Védőnői 

szolgálat 2015. évi költségvetését a polgármesterek tárgyalták és a megbeszélés után terjesztették saját 

testületük elé. Az iskola költségvetése a beruházással és a nagykarbantartással együtt 30.606.000,- Ft-tal 

került elfogadásra. 

Az iskolai étkeztetés esetében el kell mondani, hogy az elfogadott költségvetés után az élelmezés vezető 

határozatlan idejű kinevezést kapott, alkalmazása továbbra is a munkatörvénykönyve alapján történik. Havi 

szinten 6.000,- Ft cafetéria került megállapításra, mely időarányosan kifizetésre került. Az élelmezés vezető 

július hónapban egyszeri 50.000,- Ft-os jutalomban részesült, mely a munkavállalók érdekeit képviselő 

szervezet kérésére került megállapításra. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a pedagógus munkakörben 

alkalmazottak 2013. szeptemberétől folyamatos béremelésben részesülnek. Munkaruha juttatásként a 

dolgozó 20.000,- Ft-ot kapott. A betervezett  üzemeltetési anyagok beszerzése áthúzódott a II. félévre, az 

új tanév indulásakor láttuk, hogy miből mennyit kell beszerezni. A betervezett 50 db szék helyett 20 db 

került beszerzésre, illetve asztalokat kellett vásárolni, mivel az étkezők létszáma magas. A zárható szekrény 

beszerzésére ebben az évben nem kerül sor. Az étkeztetéshez szükséges tányérok, poharak, kancsók is a 

tanév elején kerültek megvásárlásra. Az elmúlt tanévben átlagosan 80-85 fő diák vette igénybe az 

étkeztetést. Jelenleg az új tanévben a gyermekek létszáma eléri a 90-95 főt. A térítési díj fizetésével 

kapcsolatos változás viszonylag kis mértékben érintette az iskolát, itt elsődlegesen a kedvezményben 

részesülők száma változhat a tartósan beteg hozzátartozó gyermek esetében. A sajátos nevelésű gyermekek 

pedig kikerültek az ingyenesen étkezők köréből. 

Ebben az évben azonban nem csak az iskola étkeztetést kell megoldani a fenntartó önkormányzatoknak. 

Az elmúlt évben fenntartói hozzájárulással pályázatot nyújtott be Kisbajcs önkormányzata napelemek 

telepítésével kapcsolatosan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, azonban jogszabályi változások miatt 

már nem kaptunk 100 %-os támogatást. A fenntartó önkormányzatok azonban így is támogatták a 

beruházás megvalósítását, melyhez 1.320.000,- Ft-ot biztosítottak. A beruházás megvalósítására 

2015.júliusában került sor, a fenntartó önkormányzatok a vállalt önrészt megfizették Kisbajcs 

Önkormányzatának a megküldött kimutatások alapján. 

Ezen felül az év elején az iskola szennyvízhálózata meghibásodott, az önkormányzatok, illetve az 

intézmény kérte a KLIK segítségét, a hálózat javításában. Sok tárgyalás után a nagykarbantartás az új tanév 

megindulása előtt lezajlott. A költségekből 1.844.000,- Ft 1.000.000,- Ft-ot a KLIK átvállalt. A fennmaradó 

részt a fenntartó önkormányzatok megfizették Kisbajcs Önkormányzat számlájára, mivel a megkötött 

megállapodás szerint Kisbajcs Önkormányzatnak fogja továbbszámlázni ezt az összeget a KLIK. A 

beruházás és nagykarbantartás költségei majd a második félévben fognak jelentkezni.  

Mivel a fenntartó önkormányzatok fizetik az intézmény után a biztosítási díjat, ezért év elején az 

intézmény vezetővel együtt felmérésre került az épület állaga. Sok helyen meghibásodott, repedt, 

esetlegesen kitört ablaküveg kicserélésre került a biztosítói kártérítésből. A beázás illetve a szennyvíz 
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csatornában keletkezett károkra is fizetett valamennyit a biztosító. Az I. félévben összesen kártérítésből 

551.285,- Ft folyt be. Ez az összeg teljes mértékben visszaforgatásra került a karbantartások elvégzésekor. 

Az iskola 2014. évi beszámolóját elfogadták külön-külön a testületek, pénzmaradványa nem volt. 

Az említett intézmények költségvetése teljes egészében beépült Kisbajcs Önkormányzat költségvetésébe, 

kormányzati funkciókon kerülnek kimutatásra. 

A szöveges előterjesztés után táblázatban is bemutatjuk a bevételek és kiadások alakulását az iskola 

vonatkozásában.  

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási iskola 2015. I. félévi bevételeinek 

alakulása: 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a

Állami támogatás 7379000 7379000 3690000 50%

Átvett pénzeszköz felhalmozási 13920000 13920000 0 0%

Térítési díjak 5500000 5500000 2800000 50,91%

Biztosító által fizetett kártérítés 0 462000 551000 119,26%

Fenntartói hozzájárulás 3807000 3807000 1389000 36,48%

Összesen 30606000 31068000 8430000 27,13%
 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási iskola 2015. I. félévi kiadásainak 

alakulása: 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmény 984000 984000 480000 48,78%

Béren kívüli juttatás 72000 72000 18000 25%

Egyéb külső személyi juttatás 30000 30000 0 0%

Szociális hozzájárulás 274000 274000 130000 47,44%

Egészségügyi hozzájárulás 12000 12000 3000 25%

Munkáltatót terhelő Szja 14000 14000 3000 21,42%

Szakmai anyagok 460000 460000 14000 3,04%

Üzemeltetési anyagok 20000 20000 0 0%

Egyéb kommunikációs szolgáltatás 32000 32000 16000 50%

Vásárolt élelemezés 9500000 9500000 5491000 57,80%

Karbantartás kisjavítás 787000 1149000 301000 26,19%

Egyéb szolgáltatások 255000 255000 12000 4,70%

Működési Áfa 2926000 3026000 1575000 52,05%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 12000000 12000000 305000 2,54%

Beruházás Áfa 3240000 3240000 82000 2,53%

Összesen 30606000 31068000 8430000 27,13%
 

A Védőnői szolgálat költségvetését a polgármesterek 5.325.000,- Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással 

fogadták el. Ebben az évben először a fenntartó önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a Védőnői 

szolgálat működtetéséhez. A hozzájárulás mértéke viszonylag alacsony, ezért, majd a 2015.évi 

elszámoláskor fogunk visszatérni rá.  

A védőnő a kötelező béren kívül 200.000,- Ft-os cafetéria juttatásban, és havi 20.000,- Ft-os 

költségtérítésben részesül. A jubileumi jutalom kifizetésére a II. félévben került sor. A szívhangvizsgáló 

készülék beszerzésre került. Szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok beszerzése folyamatos. Az iskola 
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egészségügyre betervezett 150.000,- Ft-ból az I. félévben nem került kifizetésre semmi, mivel az első 

részszámlát a vállalkozó háziorvos július hónapban nyújtotta be. 

A szolgálat finanszírozását az Országos Egészségügyi Pénztár Biztosítja, a működési támogatást havonta 

kapja Kisbajcs Község Önkormányzata.  

A szolgálat munkatársa ebben az évben is kap bérkompenzációt, melyet teljes mértékben az állam 

finanszíroz. 

A szolgálat bevételeinek alakulása az I. félévben: 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a

Egyéb működési célú pe. Átvétel OEP-től 5100000 5100000 2571000 50,41%

Fenntartói hozzájárulás 225000 225000 0 0%

Állami támogatás 0 106000 106000 100%

Összesen 5325000 5431000 2677000 49,29%
 

Védőnői szolgálat kiadásainak alakulása 2015. I. félévben: 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmény 3169000 3169000 1617000 51,03%

Jubileumi jutalom 319000 319000 0 0%

Béren kívüli juttatás 147000 147000 24000 16,32%

Egyéb költségtérítések 240000 240000 100000 41,67%

Egyéb személyi juttatások 0 88000 33000 37,50%

Szocális hozzájárulás 1006000 1024000 472000 46,09%

Egészségügyi hozzájárulás 24000 24000 4000 16,67%

Munkáltató terhelő Szja 28000 28000 5000 17,85%

Szakmai anyagok beszerzése 97000 97000 35000 36,08%

Üzemeltetési anyagok beszerzése 40000 40000 5000 12,50%

Egyéb kommunikációs szolgáltatás 35000 35000 13000 37,14%

Karbantartás, kisjavítás 15000 15000 0 0,00%

Szakmai tevékenységet elősegítő szolgálatatások160000 160000 0 0,00%

Egyéb szolgáltatások 9000 9000 6000 66,67%

Működési Áfa 36000 36000 15000 41,67%

Összesen 5325000 5431000 2329000 42,88%
 

A védőnői szolgálatnál jelentkező bevételek (OEP), csak a szolgálathoz használhatók fel, amint a 

táblázatból látható a bevételek magasabbak a kiadásoknál, ez azonban várhatóan az év végéig rendeződni 

fog, hiszen vannak olyan kifizetések melyek a II. félévben teljesültek, vagy fognak teljesülni (jubileumi 

jutalom, cafetéria, iskola egészségügyi támogatás). 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztett féléves beszámolót vitassák meg, majd azt fogadják el. 

Kisbajcs, 2015. szeptember 17. 

Kamocsai Sándor 

polgármester 


